
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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت خانم مریم کافی بوساري مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي بدون مجوز بصورت بناي مسکونی و پارکینگ 

جمعاً به متراژ 68.5 مترمربع  ( داخل تراکم پایه) با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ 

مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ  21235000(بیست و  یک میلیون و  دویست و  سی و  پنج 

هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 68.5  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/13490 بدوي بلوار امام  
رضا(ع) 

کوچه سمیه 
12 سمت 
   راست

3-3-10472-32-1-0-0 1

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  حدود 87/76  مترمربع

مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال     یکباب ساختمان مسکونی   بازیربناي کل 68/5
واحد مسکونی  -2 . پارکینگ بسطح 18/8مترمربع -1: 1393  را نموده که زیربناي آن شامل
ضمنابرابر خط پروژه . توضیح اینکه رعایت یکواحد پارکینگ گردیده . بسطح 49/7 مترمربع
از  شماره 906  پیوست کوچه بصورت 8 متري وبسطح 0/9 مترمربع داراي عقب نشینی که
حالیه درخواست  صدور مجوز حفاري خاکی به طول 7  . اعیان احداثی  برروي آن می باشد
مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور  . متر جهت انشعاب گاز  رادارد

  .  تقدیم میگردد
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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، 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  
76,849,000(هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 247.9  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 3/96/14554 بدوي هالل احمر 
-هالل7
-پشت 
نجارخانه 
رحمتی

3-3-10469-35-1-0-0 2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك عادي تعرفه شده توسط متقاضی برابر پالن معماري ارائه شده  به مساحت 
دو طبقه مسکونی با اسکلت بتن آرمه  عرصه 1006/29 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان
که رعایت  و قدمت سال 94در دو واحد مسکونی   با مجموع مساحت اعیان 247/9مترمربع
جهت تعیین میزان دو واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد. (کمتر از سطح اشغال مجاز)

با توجه ***.عقب نشینی و جانمائی بر روي طرح تفضیلی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد
11/10مترمربع ار عرصه ملک  به خط پروژه شماره725 پیوست  از کوچه 12متري حد شمال
از باقیمانده ملک 723/9 در عمق اول و 271/29مترمربع در عمق دوم .عقب نشینی دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد  .قرار دارد

2

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 بدون مجوز (احداث 
بارانداز)، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
74,250,000(هفتاد و  چهار میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 45  0.5
 

3300000  , 1394 احداث بارانداز بدون مجوز 1396/05/17 3/96/17074 تجدید 
نظر

میدان امام  
علی -آب 
   آسیاب

3-1-10205-612-1-0-0 3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین داراي 2 فروشنامه عادي 
بمساحت هاي 425 متر مربع و 77/40 متر مربع که وضع موجود بصورت یک قطعه زمین 
محصور مطابق سوابق موجود ( طبق نقشه برداري ارائه شده )از بابت  احداث بارانداز بدون 
مجوز بمساحت 45 متر مربع روي عرصه بمساحت  463/11 متر مربع مطابق راي کمیسیون 
محترم ماده صدبشماره 3/96/17074 مورخه 96/05/17 محکوم به پرداخت جریمه شده 
است.داراي تابلو بمساحت 3.60*1.50 متر از نوع بنر با عنوان صنایع آلومنیوم کوثر می 
باشد-در بازدید از ملک ،مالک بدون اخذ مجوز مجددا اقدام به توسعه بارانداز در محوطه 
بسطح حدود 95 متر مربع در چند نقطه و سرویس بهداشتی بسطح حدود 1.80 در محوطه 
نموده بود که با تخریب سربندي اقدام به برچیدن آنها نمود.تخلف جدیدي مشاهده نگردید 
حالیه درخواست پرداخت عوارض خالف خود و مختومه نمودن پرونده جاري را دارد مراتب 

 جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مقدم  نسبت به راي شماره  3.95.16739 مورخ 
95.1.21  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 وارد دانسته  ؛ با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی یک به 0.75  برابر ارزش 
معامالتی  نسبت به بخشی از مفاد بند 3 راي بدوي به متراژ 58.29 مترمربع به مبلغ 

135756750(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هفتصد 
و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد اما در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی 

(سوئیت) اعتراضی بعمل نیامده عیناً تایید می گردد 

جریمه 58.39  0.75
 

3100000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1396/07/15 3/96/17405 تجدید 
نظر

خرمشهر     
امام رضا 
(ع)   بهار 

18

3-3-10406-104-1-0-0 4

در خصوص مفاد بند  یک راي بدوي اعتراض موثري بعمل نیامده  عیناً  تایید می گردد سایر 50  0
 

3100000  , 1394 کسري پارکینگ

در خصوص مفادبند 2 راي بدوي اعتراض موثري بعمل نیامده  عیناً  تایید می گردد جریمه 74.24  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود  80 مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو  اشکوبه دردو 

 واحد مسکونی   با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1394می باشد
 . که بدون اخذ مجوز احداث گردیده   ودرخصوص

 . همکف بصورت راه پله وراهرو بازیربناي حدود 16   مترمربع -1
همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي حدود 51/5 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -2
حدود 8/63 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت وکاهش عرض آن از 2متر به یکمتر  

  . می باشد
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي حدود 65/12 مترمربع که از مقدار فوق  -3
بسطح حدود 7/13 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت  وکاهش عرض آن از 2متر به 

 . یکمتر و درآن حد داراي پنجره  می باشد
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند . داراي سوابق درواحد   -4
خالف بوده که برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 96/7/15 کمیسیون ماده صد درخصوص 

 احداث بنا محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص سوئیت
درهمکف محکوم به اعاده به پیلوت گردیده ومتعاقب آن مالک موضوع را از طریق دیوان 

 . پیگیري ودیوان نیز عین راي کمیسیون ماده صد را تایید نموده است
حال با توجه به بررسی به عمل آمده مالک دیوارسوئیت را تخریب وتبدیل به پیلوت نموده و  
براساس خط پروژه پیوست به شماره 725 کوچه بصورت 10 متري وبسطح 14/75 مترمربع 

 .  داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن می باشد
حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت 

 . دستور تقدیم میگردد

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 2  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 3,076,000(سه میلیون و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می 

گردد ،و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات عمل نماید..

جریمه 30.76  2
 

50000  , 1355 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/18325 بدوي آج بیشه  
امام رضا 
طالع

3-3-10352-140-1-0-0 5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 نصب دکل مخابراتی ، با توجه به اینکه احداث بنا (ساختمان ) صورت 
نپذیرفته وهمچنین از آنجاییکه  تاسیسات شهري فاقد ارزش سرقفلی میباشند ، لذا 

قابل طرح در کمیسیون نبوده وبه رد آن اظهار میگردد. 

سایر 65.17 297000  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/15 3/96/18325 بدوي آج بیشه  
امام رضا 
طالع

3-3-10352-140-1-0-0 5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر یکباب 
خانه ودوباب مغازه برابر سند به مساحت عرصه 1329 مترمربع و براساس نقشه برداري ارائه 

 شده
به مساحت عرصه 1408/82مترمربع اعالم که با سند مغایرت وبیشتر از مساحت سند می 

 .  باشد و   مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت
یکباب خانه ویالیی بازیربناي حدود 147/62 مترمربع براساس تاریخ نصب کنتور با قدمت  -1

 .  سال 1355 در حد تراکم
دوباب مغازه فاقد بالکن وتابلو به مساحتهاي یکباب دو دهنه به شغل نجاري ویکباب  دو  -2

دهنه به شغل  قلیانسرا بازیربناي  55/76  مترمربع که از بابت دوباب مغازه بسطح 25 
 مترمربع ویکباب

انباري تجاري بسطح 9/5 مترمربع براساس صورتجلسه  مورخه 86/4/20 کمیسیون ماده صد 
محکوم به پرداخت جریمه  ودرخصوص مسکونی با عنایت به قدمت بنا از پرداخت جریمه 

 معاف گردیده
و در این بخش با توجه به نقشه برداري ارائه شده بسطح  30/76 مترمربع مابه التفاوت  بناي 

 . . همزمان ساز دارند   و با عنایت به تاریخ احداث  بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
فنس کشی جهت نصب دکل مخابراتی در دو نقطه بسطح 65/17 مترمربع با قدمت سال  -3

1394  .  
ضمنا با عنایت به اینکه حد شرق وغرب متصل به نهر تعریف گردیده براساس استعالم به 
عمل امده از شرکت مربوطه که به شماره 143281 مورخه 95/7/14 ثبت شهرداري منطقه  

 گردیده
اعالم شده که درحد شرق یک رشته مجراي آبی عمومی وجود دارد که رعایت شش متر 

حریم از منتهی الیه بستر مجراي آبی مورد نظر را الزامی دانسته وهمچنین درحد غرب یک 
رشته نهر آبیاري

سنتی ، عمومی  ، فعال ولوله گذاري شده وجود دارد که حالیه تبدیل به کوچه گردیده و  
باستناد خط پروژه   پیوست بسطح 118 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که حدود 10 

مترمربع از اعیان
 . مغازه ومابقی   بسطح  108 مترمربع از عرصه می باشد 

حالیه درخواست   پاسخ استعالم از طریق دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 
  .  میگردد

5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,484,375

(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 25  1
 

219375  , 1382 کسري پارکینگ 1396/12/16 3/96/18566 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
انتهاي 
کوچه 
سندي

3-3-30237-5-1-0-0 6

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. 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 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ  7331512(هفت میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار و  پانصد و  دوازده) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 66.84  0.5
 

219375  , 1382 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید
احتراما در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر 
بصورت یک باب ساختمان مسکونی دو اشکوبه  نسقی برابر شناسنامه ملکی تهیه شده 

توسط واحد محترم نقشه برداري به مساحت عرصه حدود 33/42 مترمربع  و به زیربناي کل 
حدود 66/84 مترمربع  با نوع اسکلت بلوکی و قدمت احداث حدود12 سال می باشد که از 
بابت آن بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده است و با عنایت به پالن نقشه برداري پیوست کال 
در مسیر خیابان 18متري داخل حریم رودخانه  (حاشیه فضاي سبز ) قرار داردو با توجه به 
قدمت بنا داراي یک واحد  کسري پارکینگ می باشد مراتب جهت استحضار و صدور 

.دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
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 2.25برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ  1,709,921,250(یک میلیارد و  هفتصد و  نه میلیون و  نهصد و  

بیست و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 245.15  2.25
 

3100000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/03/02 3/96/18720 بدوي امین  
الضرب-شه
ید انصاري  
احمد زاده 
حقوقی 1

3-2-10071-127-1-0-0 7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما  گزارش زیر بدون بازدید میدانی و براساس گزارش کارشناس قبلی پرونده وجهت 
بروز رساتی و تکمیل  مواردي از  برگه گواهی عدم خالف میباشد

:بر اساس محتویات پرونده و گزارش کارشناس مکان  مورد نظر  بصورت
داراي پروانه شماره 47 مورخ 1393/06/26 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد  ""

مسکونی با زیر بناي 293/13 متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی به اتمام رسیده است

 و از بابت موارد زیر بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم
اضافه بنا در همکف بمساحت 38/60 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 77/20 متر مربع(هر طبقه 38/60 متر مربع)-2
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بمساحت 127/42 متر مربع-3

(توضیح اینکه از اینمقدار بمساحت 37/49 متر مربع مربوط به تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

.بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 1/93 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارند-4
الزم به ذکر است که راه پله به بام بمیزان 1/81 متر مربع کاهش یافته و کسري پارکینگ 

"".ندارند
داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره  3/96/19513 مورخ 1396/04/31 میباشد
که با توجه به نقشه هاي موجود در پرونده و گزارش کارشناس و نقشه هاي  موجود در 

. پرونده موارد زیر مشاهده گردید
در طبقات اول و دوم داراي کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 1/08   -1
متر مربع میباشد( هر طبقه بسطح 0/54 متر مربع) که  به کمیسیون ماده 100 اعالم نگردیده 

.است
با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه داراي یک درب پارکینگ بطول 4 متر مربع  بوده  -2
است ولی در زمان ارسال به کمیسیون داراي 2 درب بطول 4 متر و 2/90 متر که به تایید 
کارشناس قبلی رسیده و به کمیسیون ارسال گردیده است که با توجه به ضوابط مجاز به 
احداث 2 درب 3 متري میباشد  در زمان صدور  پایانکار اصالح درب ها با توجه به ضوابط 

.الزامی میباشد
.تغییرات دیگري مشاهده نگردید

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 نامبرده در احداث 
بناي بدون مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا  و به جهت 

عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 191232000(یکصد و  نود و  یک میلیون و  دویست و  سی و  
دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 159.36  1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 3/96/18780 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
کوچه خوش 

انس 
-انتهاي 

کوچه شهید 
نفاقی

3-3-30386-16-1-0-0 8

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 دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

1200000  , 1389 کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر 
بصورت یک باب ساختمان بتن آرمه  دو طبقه (یک طبقه بر روي همکف) برابر شناسنامه 

ملکی تهیه شده توسط واحد محترم نقشه برداري به مساحت عرصه حدود88.86 مترمربع  
و به زیربناي حدود 159.36 مترمربع (طبقه همکف و اول هر کدام در یک واحد مسکونی)  با 
نوع اسکلت بتنی و قدمت احداث حدودي 6 سال (با توجه به تاریخ نصب کنتور برق سال 
1389) می باشد که از بابت آن بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده است و با عنایت به پالن 
نقشه برداري پیوست بمساحت 64.75 متر مربع از کل ملک (بمساحت 55.56 متر مربع از 
این مقدار مشتمل بر اعیان در هر طبقه ) در کاربري حریم فضاي سبز حاشیه اي رودخانه 

(خارج از عمق 15 متري سازمان آب) قرار دارد همچنین جهت تعیین میزان عقب نشینی در 
حدین شمال و غرب (در مجاورت معبر عمومی) نیاز به تهیه خط پروژه می باشد ضمناً با 
توجه به ضوابط جاري سال احداث بنا دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد. شایان ذکر 
است در صورت مراجعه مالک و ارائه هر گونه مدارك مثبته (هر گونه بال مانع، نقشه هاي 

وضع موجود و ...) گزارش حاضر قابل بررسی مجدد می باشد. مراتب جهت استحضار و صدور 
.دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

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 29/25 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب نیم برابر ارزش معامالتی بمبلغ  49,140,000(چهل و  نه میلیون و  

یکصد و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید 

جریمه 29.25  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/03/09 3/96/18823 بدوي فلسطین  
شریفیان 
حافظ

3-2-10161-46-1-0-0 9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی 3/5 طبقه با انباري در نیم 
طبقه زیرشیروانی  به مساحت 646/28مترمربع در 6واحد مسکونی می باشد که با استفاده 
از سقف تراکم اعطائی به مساحت 20/84مترمربع صادر گردیده است.در حال حاضر با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد مغایرت زیردر محدوده 5درصد  زیربناي 

:پروانه صادره  مشاهده گردید
حذف 14/95مترمربع  سایبان زمان پروانه و تبدیل  7/79مترمربع آن در همکف به پیلوت  -
خارج از سطح اشغال و خارج از طول 60 درصد  که  در مجموع به مساحت 7/16مترمربع  

.کاهش بناء در همکف  نسبت به پروانه صادره دارند
اضافه بناء در طبقه اول دوم و سوم  خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد به عمق متوسط -

 0/65 متر به  مساحت 7/79 مترمربع در هرطبقه
 کاهش بناء در نیم طبقه زیرشیروانی به مساحت 7/89مترمربع-

تبدیل فضاي راه پله به مساحت مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به مساحت 1/96-
 مترمربع در هرطبقه

.در مجموع ساختمان 29/25مترمربع افزایش بناء و تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید دارند-
رعایت پارکینگ مورد نیاز  ودرز انقطاع می گردد.(با توجه به عدم اجراي کف سازي ودربها  -
تایید پارکینگ شماره 6 منوط به رعایت حداقل فاصله عبور 2متر در زمان پایانکار می باشد)

 
ساختمان مشمول ضوابط سیما و منظر شهري می گردد. ساختمان در مرحله نازك کاري -

.می باشد

.درحال حاضر تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف دارند

9

در خصوص اعتراض  آقاي محمد تقی احمد زاده نسبت به راي بدوي به شماره 
3.95.18470مورخ 95.9.3  کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن  موجبی براي نقض  دادنامه  به شماره صدر الذکر 

نمی باشد مستنداً به تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري راي بدوي عیناً تایید و استوار 
می گردد اما اجراي حکم منوط به اجراي طرح می باشد. 

سایر 73.43 50000  , 1365
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/18907 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
کوچه خوش 

انس - 
کوچه 
بیستم

3-3-30254-10-1-0-0 10

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر 
بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه  نسقی برابر شناسنامه ملکی تهیه شده 
توسط واحد محترم نقشه برداري به مساحت عرصه حدود 225.28 مترمربع  و به زیربناي 
حدود 59.07 مترمربع  با نوع اسکلت بلوکی ( بسطح حدود 3.77 متر مربع بصورت سرویس 
بهداشتی در محدوده حیاط و بمساحت حدود 55.30 متر مربع بصورت منزل مسکونی)و 
قدمت احداث حدودي سی سال بانضمام سایبان در محدوده حیاط با زیرسازي چوبی 

بمساحت 14.36 متر مربع به قدمت احداث حدود دو سال می باشد که از بابت احداث آنها 
بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده است  ضمناً با عنایت به پالن نقشه برداري پیوست 

بمساحت حدود 32.90 متر مربع از عرصه (8.43 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان)در 
حریم 15 متري سازمان  آب منطقه اي و مابقی عرصه بمساحت 192.38متر مربع  (بمساحت 
حدود 65 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان ) در کاربري حریم فضاي سبز حاشیه اي 
رودخانه قرار دارد و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است در 

صورت مراجعه مالک و ارائه هر گونه مدارك مثبته (هر گونه بالمانع دریافتی،اسناد 
مالکیت،پالن معماري و نقشه برداري وضع موجود و ...) کلیه موارد مطروحه قابل بررسی 
.مجدد می باشد. مراتب جهت استحضار و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

10

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به گواهی استحکام 
بنا از سوي مهندس ناظر ساختمان و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن 

تخلف، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، 
به مبلغ  33,644,300(سی و  سه میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار و  سیصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 108.53  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19051 تجدید 
نظر

بلوار امام  
کوچه 
عاشوري 
انتهاي 
کوچه 
وحدت 

سمت راست 
انتهاي 
کوچه 
  هشتم

3-3-30278-102-1-0-0 11

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 حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 193,750,000
(یکصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.25
 

3100000  , 1395 کسري پارکینگ

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 1 برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 94,395,000(نود و  

چهار میلیون و  سیصد و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 30.45  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه  
69/49مترمربع شامل ساختمان دو طبقه مسکونی در دو واحد با زیر بناي 138/98 متر مربع 
(هرطبقه 69/49 مترمربع)  بدون مجوز در سال 92 احداث گردیده است.طبقه همکف در 
حال بهره برداري می باشد و طبقه اول در حد سفت کاري متوقف گردیده است.اسکلت بتن 
آرمه می باشد و سربندي شیروانی با خرپاي چوبی است.با توجه به تراکم مجاز 150-50 
درصد 30/45 مترمربع بناي احداثی خارج از تراکم(سطح اشغال در همکف) و 108/53

مترمربع داخل تراکم مجاز می باشد.با توجه به قدمت بنا داراي دو واحد کسري پارکینگ 
مسکونی می باشد.پوشش همکف 100 درصد می باشد و رعایت حداقل عرض حیاط خلوت 
داراي گزارش غیابی به شماره 94421مورخ 93/5/26 و پرونده در واحد -.نگردیده است
جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می - خالف

باشد.***با توجه به خط پروژه شماره 1223پیوست به مساحت 11مترمربع از اعیان ملک در 
هر طبقه در تعریض کوچه 8متري حد جنوب و پخ اتصالی به خیابان آتی 35 متري در حد 
کسري حد نصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی به مساحت 40مترمربع -.شرق قرار دارد

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد.دارند

11

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 1 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 109616000(یکصد و  نه میلیون و  ششصد و  شانزده 
هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 35.36  1
 

3100000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/08/30 3/96/19058 تجدید 
نظر

فلسطین  
-پشت تازه 

آباد 
زمینهاي 

نهضت قطعه 
54  

3-2-10224-250-1-0-0 12

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 73,981,500(هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  یک 

هزار و  پانصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 47.73  0.5
 

3100000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی صادره به 
 شماره 132 به تاریخ 1393/12/21 به صورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 

 381/59 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و ساختمان در حال بهره بردار می باشد *---*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1/21 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح مساحت 30/27 متر مربع (هر طبقه به  -2
سطح 10.09  متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.97 متر مربع و در  -3
 طبقات در مجموع به سطح 2.91 متر مربع ( در هر طبقه به سطح 0.97 متر مربع )

 استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه صادره به سطح 47.73 متر مربع -4

  داراي کاهش سطح راه پله به بام به سطح 1.10 متر مربع می باشد *---*
رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*

رعایت ضوابط تعداد و طول درب ماشین رو می گردد *-----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

12

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 62/94 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  19,118,025(نوزده میلیون و  
یکصد و  هجده هزار و  بیست و  پنج) 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 62.94  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 3/96/19091 بدوي بلوار شهید  
انصاري-پار

  س 2

3-3-10444-26-1-0-0 13

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی نسقی به  شماره 311 به 
تاریخ 1382/08/12 به صورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 583/20 
پروانه مذکور  *----*عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *---* متر مربع می باشد
باستناد نقشه برداري ارائه شده داري اضافه بنا به شرح ذیل  *-----*فاقد اعبتار می باشد

: می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  18/48 متر مربع که از این مقدار به سطح 3.51 متر مربع به -1

صورت کنسول با مصالح همگن جهت تامین فضاي پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات ا.ل تا سوم در مجموع به سطح 44.46 متر مربع  ( هر طبقه به سطح -2
راه دسترسی به بام از  *----*رعایت تعداد پارکینگ می گردد *---*14.82 متر مربع )
حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خلف  طریق نردبان چوبی سیار و دریچه 1* 1 می باشد

برابر ضوابط را دارد، مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

13

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ولی خدمتگذار توسراوندانی وشرکاء  بشرح اضافه 
بنا در همکف و طبقات ؛جمعاً  به متراژ  59.29   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 1.5برابر ارزش معامالتی نسبت به 
مساحت 59.29  متر مربع  به مبلغ    40,521,009(چهل میلیون و  پانصد و  بیست و  

یک هزار و  نه)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 59.29  1.5
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19129 بدوي جاده سنگر  
نرسیده 

میدان امام 
علی (ع) 

سمت راست
 

3-1-10900-164-1-0-0 14

در خصوص اضافه بناي مجازي ناشی از جانمایی به متراژ 45 مترمربع ؛  مستنداً به 
تبصره 2 ماده صد قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ   30,754,688(سی میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  
ششصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 45  1.5
 

455625  , 1384 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماٌ پالك تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ  
 83/6/11 به صورت  2/5 طبقه در دو واحد مسکونی

با زیربناي 178/41مترمربع می باشد . پروانه صادره فاقد اعتبار می باشد .با توجه به بازدید 
 انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد زیر برخالف مدلول پروانه  خارج از تراکم وخارج از طول 60درصد با 
:قدمت سال 84  مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به صورت توسعه پیلوت به مساحت 13/97مترمربع (3/08-
مترمربع مساحت سایه کنسول از مساحت اعالمی به کمیسیون کسر گردیده است.)

افزایش ارتفاع پیلوت به 3/5متر به مساحت 26/71مترمربع(به کسر راه پله و مغازه ها)که -
در زمان پایانکار باید با سقف کاذب کاهش داده شود

 تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت 43/55مترمربع با افزایش ارتفاع به 3/5متر -
 اضافه بناء در طبقه اول و دوم به مساحت 17/05مترمربع-

 اضافه بناء در طبقه سوم به صورت احداث راه پله به بام  به مساحت 11/22مترمربع-
.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-

( با توجه به اینکه به اینکه کسري پارکینگ ناشی از  تبدیل تجاري می باشد کسري تجاري 
محاسبه شده است)

با توجه به پروانه صادره جانمائی ملک به صورت شمالی جنوبی می باشد که وضع موجود به -
صورت شرقی غربی (بر ساز) اجرا گردیده است

.حدود 45متر مربع تغییر جانمائی دارند
.مغازه ها فاقد بالکن می باشد و داراي دو  تابلو به ابعاد 1*4متر می باشد

8مترمربع مغزه بلوکی در حیاط خلوت احداث گردیده بود که در بازدید مجدد مغازه داخل 
.حیاط تخریب شده است

از بابت موارد فوق داراي بدوي مبنی بر جریمه تخلفات مسکونی و تخریب مغازه هاي در 
.پیلوت می باشد

مجددا با توجه به تصمیم شماره 19525مورخ 96/04/03 کمیسیون ماده صد و نامه *****
 شماره 83250مورخ 96/05/01 کمیسیون ماده صد  از ملک بازدید گردید و مشاهده گردید
دو باب مغازه در پیلوت وجود دارد  و قسمت تخریب شده توسط متقاضی در حیاط بوده که  

در زمان ارسال به کمیسیون بدوي نیز به همین صورت بوده
.و تغییري نسبت به راي بدوي در ساختمان به وجود نیامده است

  .مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

14

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ  

359,860,500(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  پانصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.77  1.5
 

3300000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 3/96/19154 بدوي هالل احمر  
پشت خانه 

هاي 
سازمانی 
زمینهاي 

تعاونی سپاه

3-3-10499-2-1-0-0 15

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  بشماره  2مورخ 1392/3/6 
می باشد که بصورت 2/5طبقه در 2واحد مسکونی با زیربناي288/44متر مربع صادر گردیده 

،  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداي می باشد اما تاکنون تمدید 
: نگردیده وفاقد اعتبار می باشد و   ودرخصوص

اضافه بناء خارج از طول 60% و  تراکم به عمق 1/2متر ( بصورت سایه کنسول )  در  -1 
اضافه بنا در  طبقات اول ودوم مجموعاً بمساحت  -2 . همکف  بمساحت 11/54متر مربع

اضافه بناء تراکمی از بابت کاهش سطح راه پله در 2طبقه بمساحت   -3 .  23/08 متر مربع
حال با عنایت به نقشه  . کل 0/77متر مربع داراي سوابق درواحد محترم خالف می باشد

مابه التفاوت افزایش بناي مازاد برتراکم همزمان  -1 : برداري ارائه شده از سوي مالک داراي
افزایش بنا  -2 . ساز  درهر طبقه بسطح 0/39 مترمربع درمجموع بسطح 1/17  مترمربع

بصورت تبدیل بام به یک باب انبار زیرشیروانی  بدون تغییر درشیب سربندي به کسر راه پله 
پروانه که ارتفاع آن درکناره ها یکمتر ودرمرکز 2/8 متر می باشد   بسطح 69/58 مترمربع  
که از مقدار فوق بسطح 64/58 مترمربع افزایش بناي مازاد برتراکم وبسطح 5 مترمربع 
ضمنا درزیرشیروانی از مساحت راه پله درپروانه بسطح 2/02 -3 . درحد تراکم می باشد
براي دو  -4 .  مترمربع کاهش وبه بناي مفید مازاد برتراکم بصورت انباري تبدیل گردیده

واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ میگردد . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف 
  .  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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معاونت شهرسازي و معماري
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10:41زمان 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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي حسن استوار مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 
اضافه بنا در همکف به متراژ 173.47 متر مربع و میزان تراکم اعطایی به متراژ 0.99 

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  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1782000(یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  

دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 99.  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 3/96/19169 بدوي شالکو  
پارس بن 

الله 3

3-3-10019-94-1-0-0 16
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 242 مورخه 
85/11/28که فاقد اعتبار می باشد و بارعایت عقب نشینی بسطح 4/5 مترمربع وبا مساحت 

 باقیمانده 147/55 مترمربع
بصورت یک طبقه روي پیلوت دریکواحد مسکونی بازیربناي 178 مترمربع صادرگردیده و 
عملیات ساختمانی رو به اتمام است وازبابت افزایش بنا درهمکف وطبقه اول وراه پله به بام 

بسطح 63/04 مترمربع
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1162مورخ1387/02/01میباشدکه محکوم به  

 . پرداخت جریمه گردیده
 .  متعاقب آن باتوجه به مراجعه مالک وارائه نقشه ارائه شده درخصوص

افزایش بناي همزمان ساز درطبقه همکف بصورت پیلوت بسطح 0/99 مترمربع نسبت به  -1
 .  صورتجلسه کمیسیون ماده صد

افزایش بناي مجدد بصورت دو طبقه مازاد برپروانه صادره درکوچه 8 متري دریکواحد  -2
مسکونی   بازیربناي  طبقه دوم بسطح   115/29 مترمربع وطبقه سوم وبسطح 111/48 

 مترمربع  که
. . از مقدار فوق بسطح 42/41 مترمربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از یکواحد به دو واحد که زیربناي آنها در افزایش بناي  -3
صدراالشاره قید گردیده وفاقد کسري پارکینگ می باشد . داراي گزارش درواحد خالف می 

باشد که درکمیسیون
محترم ماده صد درحال بررسی است حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد برابر نامه  
شماره 203454 مورخه 96/10/10 اعالم نموده که مقدار بناي داخل وخارج از تراکم براساس 

 طرح تفصیلی
تراکم همکف R121  %55 جدید محاسبه واعالم گردد که باتوجه به قرارگرفتن ملک درپهنه
مورد استفاده به کسر راه پله  73/94 % وتراکم طبقات 165% مورد استفاده درطبقات به 

 کسر راه پله
که درطبقات دوم وسوم بسطح 65/47 مترمربع مازاد برتراکم و بسطح 161/3  209/37% 

 مترمربع درحد تراکم می باشد
ضمنا درطبقه اول نسبت به راي صادره بسطح 0/11 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد .  

  .  حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ  36,000,000(سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/16 3/96/19192 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی-کو

چه 
رسالت-کو
چه بشیري

3-3-30420-19-1-0-0 17

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  11,736,000(یازده میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 81.5  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما با توجه به نامه ارسالی از کمیسیون ماده صد به شماره رش-208531-1395مورخ 
1395/10/12به شهرداري منطقه  مکان شناسائی شده در راستاي ساماندهی امالك واقع در 
حریم رودخانه زرجوب  بصورت یکدستگاه ساختمان بتنی دو طبقه در یکواحد مسکونی و  
بمساحت عرصه 68/15با قدمت حدوداً 4  سال ساخت میباشد برابر نقشه ارائه شده از سوي 

مالک که از بابت اعیان احداثی بمساحت کل 81/5 مترمربع ( هرطبقه39/8 مترمربع ) 
با توجه به شناسنامه *.وسرویس بهداشتی 1/9مترمربع بالمانعی در سیستم مشاهده نگردید
ملکی پیوستی بمساحت 22.49  مترمربع از عرصه  (خارج از حریم 15 متري سازمان آب) در 
مراتب *.یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارد* حریم 45 متري رودخانه زرجوب قرار دارد
جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد./ب/.*****با توجه به مغایرت طرح تفضیلی 

/.قدیم وطرح تفضیلی جدید نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
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  310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/23 3/96/19240 بدوي بلوار امام  
رضا  آج 

بیشه  سمیه 
10

3-3-10357-469-1-0-0 18

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
63-95/08/26 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ  ,196,000,000(یکصد و  
نود و  شش میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 115.58  0
 

3100000  , 1394 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 83/4  مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان دو ونیم  اشکوبه  با نوع 
اسکلت بتنی وقدمت سال 1394 که عملیات ساختمانی آن درحد سفیدکاري  می باشد و  

 . بدون اخذ مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل

همکف بصورت  یکباب مغازه تعمیرگاه اتومبیل که فعآل درحال آماده سازي چال سرویس  -1
 . می باشد بسطح 44/35 مترمربع

 . طبقه همکف بصورت راهرو وراه پله بسطح 23/9 مترمربع  -2

طبقه اول بصورت  بالکن تجاري بسطح 34 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 14/78    -3
 . مترمربع درحد یک سوم وبسطح 19/22 مترمربع مازاد بریک سوم می باشد

  . طبقه اول بصورت راه پله بسطح 13/33 مترمربع -4

 . با توجه به سطح تجاري  کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند -5
توضیح اینکه درخصوص موارد فوق  و طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 77/26  
مترمربع داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که درکمیسیون محترم  ماده صد درحال 
بررسی می باشد وبراساس بررسی مجدد به عمل آمده مالک نسبت به حذف طبقه دوم اقدام 

 .  وزیربناي آن براساس گزارش صدراالشاره اصالح گردیده است
مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک  ودرخواست مجدد کمیسیون محترم  ماده صد   
به شماره 247880--1395  مورخه 95/12/04  وگزارش کارشناس رسمی دادگستري که 

مطابق با گزارش فوق می باشد  وبا توجه به حذف مسکونی کل ملک بصورت تجاري محاسبه 
  . گردیده است

 . جهت دستور تقدیم میگردد 

18

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  1,271,692,800(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  یک 
میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 252.32  1.5
 

3360000  , 1393 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/03/02 3/96/19243 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري  
پارس یک 
ك شهید 
خلیل کتابی

3-3-10030-5-1-0-0 19
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  "احتراما
جهت پالك مورد بازدید پروانه احداث بنا بشماره 298 مورخه 92/12/01  بصورت 45   -

, طبقه در 4 واحد مسکونی بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی
بازیربناي کل 333/12   مترمربع صادرگردیده است  . عملیات ساختمانی به اتمام رسیده    -

 . در خصوص افزایش بنا بشرح زیر داراي سوابق در واحد خالف میباشند
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه همکف بسطح 40/39  -1

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه   اول بسطح 40/39  -2

 .  مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه   دوم  بسطح 40.39   -3
 . مترمربع واحداث کنسول غیر مجاز دراین طبقه به سمت معبر بسطح 15/81 مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه  سوم بسطح 40/39  -4
 . مترمربع واحداث کنسول غیر مجاز دراین طبقه به سمت معبر بسطح 15/81 مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه   چهارم بسطح 40/39  -5
. مترمربع واحداث کنسول غیر مجاز دراین طبقه به سمت معبر بسطح 15/81 مترمربع

 .   افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 2/94  مترمربع -6
 ------------------------------------------------------------

 . بر اساس  ضوابط زمان پروانه رعایت 2 واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است  -
بر اساس نقشه بردراي ارائه شده داراي کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در  -
همکف بسطح 5.53 متر مربع   و طبقات اول تا چهارم هر کدام بسطح 4.26 مترمربع 

 . (مجموعاً بسطح 22.57 مترمربع ) بصورت همزمانساز میباشند
 . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
-------

داراي اضافه بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 2.94  متر مربع بدلیل احداث انباري 
 . 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 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  ,250,000,000(دویست و  پنجاه میلیون ) ریال عینا تایید 
میگردد .

جریمه 45.61  0
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/02 3/96/19250 تجدید 
نظر

آج بیشه 
-روبروي 
کوچه 
حاجی 
-جنب 
آژانس 
 وحدت

3-3-10472-1-1-5-0 20

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  82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه یک قطعه زمین نسقی (فاقد 
. مساحت) که بدون مجوز اقدام به احداث یک باب تجاري داراي بالکن بر روي آن نموده اند
پالك کلی مشتمل بر خانه و 5 باب مغازه که چهار باب آن داراي پرونده درآمدي بشماره 

مورد درخواست . 230/2639 میباشند داراي گزراش تخلف جاري بشماره 334269 میباشند
برابر کروکی نقشه برداري یکباب مغازه در حال احداث بسطح 25.33 متر مربع ,بالکن 

داراي یک واحد کسري پارکینگ . بسطح 20.28 متر مربع . با اسکلت فلزي و قدمت 1395
برابر خط پروژه پیوست بشماره 906 بسطح حدود 104متر مربع از کل پالك و بسطح . تجاري
مراتب جهت .حدود  5 متر مربع از مغازه مورد درخواست در تعریض بلوار امام رضا قرار دارد

.صدور دستور تقدیم میگردد
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 1.5 به 
ضریب 1) جریمه بمبلغ  84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 کسري پارکینگ 1396/03/02 3/96/19261 تجدید 
نظر

پاستوریزه  
شهدا  ك 
  تندرست

3-3-10100-29-1-0-0 21

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی با اعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75
به ضریب 1.5) جریمه بمبلغ  1,528,027,200(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  هشت 
میلیون و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 303.18  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 43.14مترمربع تخلف 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 43.14 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/02 3/96/19261 تجدید 
نظر

پاستوریزه  
شهدا  ك 
  تندرست

3-3-10100-29-1-0-0 21

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  123 مورخه 
94/12/26 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح148/67   مترمربع بصورت  
4/5 طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی  در  هفت واحد مسکونی بازیربناي کل 789/71     

مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  سفیدکاري است وبرابر نقشه برداري ارائه 
 : شده برخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/39 مترمربع -1
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 32/13 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بسطح 32/13 مترمربع -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بسطح 32/13 مترمربع -4

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه چهارم بسطح 32/13 مترمربع  -5
کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 12/6  -6

 . مترمربع
افزایش واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی که زیربناي واحد کوچکتر به  -7

 . کسر افزایش بناي اعالم شده درطبقه چهارم بسطح 43/14  مترمربع می باشد
. با عنایت به افزایش یعداد واحدها کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند -8

توضیح اینکه بعد از اجراي کف سازي ونصب دربها چنانچه ضوابط  دسترسی به سایر 
پارکینگها دچار اشکال گردد قابل بررسی مجدد می باشد . حالیه درخواست صدور گواهی 

 . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
با عنایت به نامه شماره ش ر- 224418 – 3/11/95 شهرداري منطقه سه مبنی بر 

افزایش متراژ تخلف، از 52.48 مترمربع به 53.53 مترمربع در خصوص مقدار بناي 
داخل تراکم، راي بدوي با اصالح متراژ  از 52.48 مترمربع به 53.53 مترمربع و  اعمال 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی و اصالح مبلغ جریمه از 1159178 ریال به 
695,890(ششصد و  نود و  پنج هزار و  هشتصد و  نود) ریال، تایید می گردد. 

جریمه 53.53  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 3/96/19262 تجدید 
نظر

بلوارمدرس  
  

شرافت-انته
اي فرعی 5 

پ 55

3-1-10259-23-1-0-0 22

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 و ازطرفی متراژ تخلف حسب گزارش 
شهرداري از 40.16 مترمربع به 38.79 مترمربع کاهش یافته لذا  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 از مبلغ 25224525 ریال به مبلغ 10,489,500(ده میلیون و چهارصد و 

هشتاد و نه هزار و پانصد) ریال و با اصالح بعمل آمده تایید می نماید.

جریمه 38.79  1
 

1020000  , 1375
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 3/96/19262 تجدید 
نظر

بلوارمدرس  
  

شرافت-انته
اي فرعی 5 

پ 55

3-1-10259-23-1-0-0 22

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه ویالیی نسقی  ، طبق فروش نامه به 
عرصه بمساحت 105 متر مربع  و براساس  نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی( ممهور 
به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) ، عرصه  وضع موجود بمساحت 107/07 متر مربع 

میباشد. خانه ویالیی با زیربناي 84/57 متر مربع  با نضمام انباري جداساز  در حیاط 
که مالک در سال 1394 بدون اخذ بمساحت 1/63 متر مربع  با  قدمت سال 1375 میباشد
مجوز اقدام به تعمیرات و اضافه بنا بمساحت 6/12 متر مربع (احداث سرویس بهداشتی و 
حمام) و تعویض حلب و چوب هاي سربندي و نصب  دو عدد ستون در داخل ملک  و گچ 

کاري و سیمان کاري نموده است ( البته مالک مدعی است که قسمت اضافه بنا از قبل بوده و 
دوباره آن قسمت را بازسازي نموده است که با توجه به تصویر گزارش آتش نشانی )بپیوست  
ملک در سال 1388 دچار آتش سوزي (سقف و سربندي و سیستم برق کشی و آبخوردگی 
شایان ذکر .با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد( .دیوار جانبی) شده است
است که با توجه به فروشنامه در حد  غرب  ملک وصل به خانه همسایه میباشد که در حال 
حاضر در محل  و خط پروژه  موجود در سیستم بشماره 2408 این حد بصورت کوچه میباشد 
با توجه به خط پروژه 2408 (پیوست)  موجود در ...و در این حد نیز داراي پنجره میباشد

سیستم بمساحت 23/01 در تعرض کوچه هاي 6 متري (در حد غرب و شرق ) و 8 متري (حد 
شمال)  و پخ  گذر  ها قرار میگیرد (از این مقدار بمساحت   20/11 مترمربع از اعیان در 

تعریض میباشد) و بمساحت 0/43 متر مربع (از اعیان (انباري در حیاط)) نیز  در حریم برق  و 
مراتب  بپیوست  نامه  ش ر 168697 -1395 مورخ .عقب نشینی ذکر شده در فوق قرار دارد

1395/08/17 کمیسیون محترم ماده صد جهت اطالع و دستورات بعدي تقدیم حضور 
.میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 0.75 

برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه جمعاً به مبلغ  
196,736,400(یکصد و  نود و  شش میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار و  

چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 78.07  0.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19269 تجدید 
نظر

خ شهدا -  
خ علی نژاد  
دافساري

3-3-10314-58-1-0-0 23

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 139  مورخه 
93/12/24  می باشدکه بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح530/84    مترمربع بصورت  

5  طبقه روي پیلوت در  15 واحد مسکونی بازیربناي کل  2037/57
: مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفید کاري  است ودرخصوص  
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 6/38  مترمربع -1
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی پنجم بسطح 31/9  مترمربع -2

افزایش بنا بصورت احداث انباري درزیرشیروانی بصورت راهرو و9 باب انباري بسطح  -3
39/79  مترمربع داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 

 96/2/16 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به پرداخت
. جریمه گردیده

متعاقب آن  برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده نسبت به صورتجلسه  کمیسیون ماده صد 
بسطح 27/39 مترمربع داراي کاهش بنا بوده  اما مشخص گردید که طبقه پنجم درزمان 

صدور پروانه  با رعایت دو متر عقب سازي صادرگردیده و
  :    درخصوص

افزایش بنادر طبقه پنجم بسطح  37/02 مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي   -1
ضمن اینکه با توجه به کاهش بناي ایجاد شده افزایش بناي  مذکور  کمتر از 5درصد زیربناي 

  . پروانه می باشد
کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح   -2

 18/32  مترمربع . داراي گزارش می باشد خالف جدیدي مشاهده نگردید

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 به مبلغ  438,228,000(چهارصد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  
بیست و  هشت هزار )ریال عینا تایید می گردد

جریمه 104.34  1.25
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/02/16 3/96/19271 تجدید 
نظر

چهارراه  
گلسار 

کوچه چاپ 
 جاوید

3-2-10066-16-1-0-0 24

راي بدوي با جریمه به مبلغ  260,836,800(دویست و  شصت میلیون و  هشتصد و  
سی و  شش هزار و  هشتصد)ریال عینا تایید می گردد.

جریمه 155.26  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 200 - 1394/12/27 بصورت 4.5 
طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي کلی 792.82 متر مربع و استفاده از سقف تراکم 
اعطایی بسطح 155.26 متر مربع صادر گردیده(که از مقدار فوق بسطح 14.23 متر مربع 
.بصورت سایبان در تراز کف طبقه اول جهت تامیین پارکینگ میباشد) صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و دیوار چینی چهار طرف بوده که برابر نقشه 
اضافه بنا خارج از تراکم و 60 -1:برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح ذیل است
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول  -2. % طول مجاز در همکف بسطح  11.66  متر مربع
مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود  90.28 متر مربع (هر طبقه بسطح 

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع طبقات  -22.573 متر مربع)
بسطح 155.26 متر  -4اول تا چهارم بسطح 2.40 متر مربع.(هر طبقه بسطح 0.60 متر مربع )
کاهش بنا در مجموع زیر شیروانی(پله و .مربع اضافه بناي مربوط به سقف تراکم اعطایی
از 6 واحد پارکینگ تامین شده 4 واحد بدون مزاحم و دو .انباري ) بسطح 7.84 مترمربع
واحد با همدیگر داراي تزاحم است(یک واحد کسري پارکینگ درآمدي جهت اخذ عوارض)
ورودي سواره  در محل اجرا نگردیده است - - - بسطح 12.66 متر مربع کسري حدنصاب 
مراتب جهت صدور دستور تقدیم . مورد درخواست گواهی عدم خالف.فضاي باز واحد ها

.میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  
688,170,000(ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار ) ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 209.88  1.25
 

3100000  , 1390
 , 1394
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19272 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی- کوي 
چمران  37
آخرین 
پالك 
-سمت 
راست

3-1-10283-207-1-0-0 25

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  30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید

جریمه 25  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
104.94 متر مربع مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه با نوع اسکلت بتنی، که 

بدون اخذ مجوز احداث گردیده و با توجه به پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی و بازدید 
طبقه همکف بصورت  -1:از ملک مشخصات و توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر می باشد
پیلوت بمساحت 52.26 متر مربع(به قدمت احداث سال 94) بانضمام یک واحد سوئیت 
طبقه اول در یک واحد مسکونی  -2بمساحت 52.68 متر مربع(به قدمت احداث سال 90)
بمساحت 104.94 متر مربع (بخشی از آن بسطح حدود 52.26 متر مربع در سال 94 و مابقی 
با توجه به ضوابط جاري سال ساخت یک واحد کسري  -3در سال 95 احداث شده است)
بازشوي درب پارکینگ احداثی بسمت معبر بوده همچنین در  - 3.پارکینگ مسکونی دارد
 - 4.حد جنوب تراس مشرف به پالك همسایه دارد که در حال حاضر زمین بایر می باشد
باستناد خط پروژه شماره 559 پیوست بسطح حدود 18.15 متر مربع از اعیانات احداثی در 
مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت   - *.مسیر تعریض کوچه 8 متري قرار دارد

 . صدور دستورات مقتضی بحضور ایفاد میگردد

25

در خصوص اعتراض خانم سیده مریم میرزایی و شرکاء نسبت به راي شماره  
3.95.18980مورخ 95.12.10 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 1.5 به 1  برابر ارزش آن 

نسبت به مفاد بند 1 راي بدوي بمتراژ  65.6  مترمربع به مبلغ  185,696,000(یکصد و  
هشتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 65.6  1
 

700000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19277 تجدید 
نظر

ماهی  
رودخان 
ارشاد 10
متري

3-3-10060-18-1-0-0 26

همچنین  در خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 2به 3 واحد ؛ نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ 

محقق نگردیده لذا  ضمن نقض راي بدوي در خصوص اخذ جریمه ؛ موضوع از شمول 
تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج و به رد آن از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد 

هاي مسکونی به تعداد 3 واحد ؛ اظهار نظر می گردد 

سایر 51.19 3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

اما در خصوص بند هاي 3 و 4 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده راي صادره 
وفق موازین قانونی اصدار یافته , عیناً تایید و استوار میگردد

جریمه 62.16  0.5
 1 
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 177 - 1394/12/27 بصورت 3.5
 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي کلی 284/96 متر مربع با 

 استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 37.16 متر
مربع صادر گردیده است . عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده  و  برابر نقشه 
.برداري ارائه شده در خصوص اضافه بنا بشرح ذیل داراي سوابق در واحد خالف میباشد

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح 14.56  متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2

43.68 متر مربع  (هر طبقه بسطح 14.56 متر مربع)
. اضافه بنا بصورت احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 7.36 متر مربع -3

اضافه بنا بدلیل افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به  3 واحد در طبقه 3 بکسر اضافه بنا  -4
 . و راه پله از طبقه فوق بسطح 51.19 متر مربع

.با توجه به افزایش واحد هاي مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشند -5
. اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 37.16 متر مربع -6

. کاهش راه پله به بام بسطح 0.21 متر مربع
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

26

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 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي مقدار بناي بدون مجوز را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 

با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  34,577,700(سی و  چهار میلیون و  
پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  هفتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 82.43  0.5
 

960000  , 1395 احداث سایه بان بدون مجوز 1396/02/16 3/96/19279 تجدید 
نظر

جاده 
سنگر-کوي 
زمان -زمان 

2

3-1-10205-671-1-0-0 27

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه 
مشتمل بریک واحد مسکونی  و سایبان جهت   عادي  به مساحت عرصه 237مترمربع

ومصالح (پارکینگ در محوطه به مساحت   67/93 مترمربع  باقدمت در حال ساخت (1395
بلوکی و سربندي شیروانی با خرپاتی چوبی که بدون مجوز احداث گردیده است و داراي 
با ارتفاع دومتر با مصالح بلوکی  که 14/5متر طول در  دیوارگذاري به طول 38/5متر طول
با توجه به خط پروژه شماره 946 پیوست جدید  به مساحت 22/83***.  .تعریض قرار دارد
وضع موجود حد غرب .مترمربع از عرصه ملک درحد شرق در  تعریض کوچه 6متري قرار دارد
به صورت کوچه 8متري می باشد که با توجه به نسقی بودن و مغایرت با طرح تفضیلی جدید  
با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی کل ملک در .خط پروژه تعریف نشده است
رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز با   .قرار دارد و خارج از تراکم می باشد T111کاربري
متقاضی  سایبان می گردد(با توجه به ضوابط پارکینگ سایبان جزء سطح اشغال نمی باشد)

.درخواست گزارش تخلف ملک را دارند

27

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي تجاري، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ ,437,388,000

(چهارصد و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 98.91  0
 

1020000  , 1394 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/02/16 3/96/19280 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی  

نرسیده به 
میدان امام 
علی  امالك 

نیکجو

3-1-10205-566-1-0-0 28

حسب مدارك و مستندات 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 درخصوص 
کسري پارکینگ را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در 

مبلغ جریمه به مبلغ  25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال تایید می 
نماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما این گزارش بدون بازدید از ملک با توجه به محتویات پرونده شماره  612سال 95
واحد خالف به درخواست واحد وصول مطالبات جهت مختومه نمودن پرونده تنظیم گردیده 
است:که با توجه به اطالعات ثبت سیستم گزارش ارسالی در هنگام ارسال به کمیسیون 

مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي   ":محترم ماده صد بشرح زیر می باشد
بصورت یک قطعه زمین بمساحت 98/91 متر مربع مشتمل بر یکواحد تجاري طبق کروکی 
ارائه شده بمساحت حدودا 58/08 متر مربع و محوطه تجاري بمساحت حدودا 40/83 متر 
سطح .مربع با فعالیت شغلی مکانیکی( احداث 1394) و بدون مجوز احداث گردیده است

ضمنا طبق خط پروژه شماره  .اشغال حدودا 58/72% و یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
از بابت موارد مذکور با توجه به راي کمیسیون ".2437 (پیوست) فاقد عقب نشینی میباشد
تجدید نظر ماده صد بشماره 3/96/19280 مورخه 96/02/16 محکوم به پرداخت جریمه شده 
در خصوص بالمانع بودن وضع موجود  پس از بازدید از ملک به اتفاق مالک اظهار نظر .است

.خواهد شد

28

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  72,307,500(هفتاد و  دو میلیون و  سیصد و  هفت هزار و  پانصد) ریال تایید 

می نماید 

جریمه 31.1  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 3/96/19281 تجدید 
نظر

دیانتی 16  
متري 

استقالل 11

3-3-10334-9-1-0-0 29

درخصوص تخلف اعالمی بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به متراژ 41.37 مترمربع، 
باتوجه به گزارش شهرداري به تاریخ 96/2/4 مبنی بر اینکه مالک نسبت به تخریب 

دیوار مغازه ها آن را اعاده به پیلوت نموده لذا این کمیسیون باتوجه به مراتب مذکور، 
ضمن نقض راي بدوي مبنی بر جریمه، به لحاظ عدم وقوع تخلف، به رد آن اظهار نظر 
می نماید. بدیهی است با اعاده همکف به پیلوت کسري دو قطعه پارکینگ منتفی می 

گردد.

سایر 91.37 3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تو.سط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 94مورخه   
94/11/01   می باشد که بصورت 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی

بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 639/95 متر مربع ,با  استفاده از سقف تراکم  
  اعطایی بسطح 205/02 متر مربع  صادرگردیده

:  عملیات ساختمانی درحد سفیدکاریست ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 8/58 مترمربع -1

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/9 متر و  تبدیل قسمتی از آن به دو باب مغازه -2
 . بازیربناي  41/37  مترمربع

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 22/52 مترمربع -3
 . براي دو واحد تجاري کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند  -4

توضیح اینکه افزایش بناي اعالم شده کمتر از 5درصد زیربناي پروانه صادره می باشد .  
 داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه بدوي

 . مورخه 95/12/7 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده
حال با عنایت به درخواست متقاضی وبازدید  مجدد به عمل آمده  از ملک مورد نظر مالک 

 نسبت به تخریب دیوار مغازه ها  آنرا اعاده به پیلوت نموده
 :  ودرنتیجه گزارش تخلف آن بشرح ذیل اصالح میگردد

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 8/58 مترمربع -1
افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/9 متر که درزمان صدور پایانکار مالک ملزم به  -2

 . رعایت آن با سقف کاذب به 2/4 متر می باشد
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 22/52 مترمربع -3

توضیح اینکه افزایش بناي اعالم شده کمتر از 5درصد زیربناي پروانه صادره می 
 .  . باشدورعایت پارکینگ میگردد

.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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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  ,345,659,700(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  نه هزار و  هفتصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 272.86  0
 0.1 
 

420000  , 1389
 , 1391

احداث بناي بدون مجوز 1396/02/23 3/96/19287 تجدید 
نظر

انتهاي بلوار  
امام خمینی 
 نبش ك 
طالقانی
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ **--**
یک قطعه زمین که سند فاقد مساحت عرصه می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده توسط 

 متقاضی مساحت عرصه موجود 1224/30مترمربع می باشد
که از بابت 72/16مترمربع  یک باب مغازه دو دهنه  داراي راي کمیسیون ماده صد **--**
 .مطابق صورتجلسه مورخ 74/9/18 و بالمانع شماره 2/33/22750مورخ 74/11/23 می باشد

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده مشاهده گردید عرصه ملک با **--**
:دیوارگذاري به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است و موارد تخلف زیر مشاهده گردید
سفره خانه سنتی ویولن مشتمل بر 20/12مترمربع دفترکار و 2/85مترمربع **--**
سرویس بهداشتی هردو بلوکی با مصالح بنائی آالچیق چوبی با مصالح چوبی و موقت به 

مساحت حدودي 123مترمربع
و فضاي باز تجاري به مساحت 239/03 مترمربع  با قدمت سال 91 (یک عدد  **--**
کانکس قابل جابه جائی به مساحت 12/76مترمربع در محوطه موجود می باشد که در 

.مساحت فضاي باز  تجاري لحاظ شده است)
تبدیل 72/16 مترمربع  مغازه دو دهنه به دوباب شامل اسپرت تایر و آشپزخانه  **--**
تجاري که  آشپزخانه   تجاري به مساحت 90/67مترمربع با مصالح بنائی در سال 89  خارج 

.از عمق تجاري توسعه بناء داده شده است
مغازه ها فاقد بالکن می باشد و داراي تابلو به ابعاد 1/8*3متر(اسپرت تایر حسین) **--**

و دو تابلوي 2*1 (آشپزخانه خانه کوچک)
احداث سوئیت مسکونی به مساحت 36/71مترمربع با مصالح بنائی بدون مجوز داخل تراکم -

 در سال 91
با توجه به فضاي باز تجاري سفره خانه فاقد کسري پارکینگ می باشد و رعایت پارکینگ -

.مسکونی در فضاي باز می گردد
جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.حد شامل -

.ملک در سند به نهر عمومی قید گردیده است که در محل نهري رویت نگردید
با توجه به خط پروژه شماره 796موجود در سیستم  به مساحت  783/15مترمربع از ملک 
.در تعریض خیابان 35متري آتی قرار داردکه از این مقدار 285 مترمربع اعیان می باشد

با توجه به طرح جدید تفضیلی و خط پروژه شماره 796 پیوست  خیابان آتی حذف گردیده 
 است و به مساحت حدود 34مترمربع از ملک  در تعریض
.پخ اتصالی کوچه 12 متري به بلوار امام خمینی  قرار دارد 

از 1190/3مترمربع مساحت عرصه باقیمانده 600مترمربع در عمق اول و 590/3 مترمربع در 
.عمق دوم قرار دارد
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از بابت موارد فوق داراي راي جریمه کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره19287مورخ 
.96/02/23 مبنی بر جریمه می باشد

                      *******************--********************
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده کلیه اعیانات تخریب گردیده است و **--**

. موارد تخلف فوق رفع گردیده است
.مراتب جهت صدور اوامر مقتضی به حضور تقدیم میگردد**--**

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 23.8مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  36,890,000
(سی و  شش میلیون و  هشتصد و  نود هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 23.8  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19295 بدوي بلوار امام   
شیرودي-ك

وچه 
 عاشوري

3-3-30226-14-1-0-0 31

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  230,407,500(دویست و  سی میلیون و  چهارصد و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.55  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 194 به تاریخ 94/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا   *---*زیربناي 338.56 مترمربع می باشد
باستناد نقشه  *----*نموده است ، عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد
اضافه بنا در همکف به  -1 : برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 46.89 مترمربع ( هر طبقه  -2 سطح 2.66 متر مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 23.80 متر مربع از خارج تراکم  -3به سطح 15.63 مترمربع )
رعایت  *----*رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*استفاده نموده است
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست
عدم خالف برابر ضوابط 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

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 نیم  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ  174,495,900(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  
چهارصد و  نود و  پنج هزار و  نهصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید . 

جریمه 97.23  1.5
 

1020000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 3/96/19296 تجدید 
نظر

چمران -  
کوچه2 
ساالر 
روبروي 
تعاونی 
شرکت 
  واحد

3-1-10011-31-1-0-0 32
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت یک قطعه زمین  به 
مساحت 130 متر مربع می باشد که از بابت آن پروانه مسکونی شماره 987مورخ 60/5/28 به 

صورت  یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی صادر گردیده است و با همین 
وضعیت داراي بالمانع هاي  شماره  3/33/29903مورخ 81/11/6 و 3/33/4124مورخ 
86/9/21 و مجوز تعمیرات جزئی به شماره 366512مورخ 95/2/21 (به مساحت 220

مترمربع)بدون افزایش بناء می باشد. در حال حاضر با توجه به  تعمیرات اساسی انجام شده و 
اضافه بناء در طبقه همکف به صورت -:نقشه برداري ارائه شده  داراي  تخلفات زیر می باشند
احداث انباري جداساز به مساحت 5/24مترمربع خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به 
اضافه بناء در طبقه همکف به صورت احداث راه پله -عمق متوسط 3/20 با قدمت سال 95
فلزي و آسانسور  به مساحت 8/26 مترمربع خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به عمق 

اضافه بناء در طبقه اول به صورت احداث راه پله فلزي و -متوسط 3/20 متر با قدمت سال 95
آسانسور  به مساحت 10/63 مترمربع خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به عمق متوسط 
اضافه بناء در طبقه اول به صورت بالکن با دال بتنی  به مساحت - 3/20 متر با قدمت سال 95
6/47 مترمربع خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد با قدمت سال 95 که داراي اشرافیت به 
اضافه بناء در طبقه دوم با تخریب زیر شیروانی و تبدیل آن به یک -.پالك مجاور می باشد
طبقه مازاد بر پروانه  و بالمانع صادره با تبدیل سقف طبقه اول به سقف دال  بتنی با تیر آهن 
 به مساحت 56مترمربع داخل تراکم   با قدمت سال 95 که در بالکن داراي اشرافیت به پالك 
مجاور می باشد(با توجه به ضوابط طرح تفضیلی و سقف تراکم مجاز به احداث 4 طبقه بر 

اضافه بناء در طبقه دوم به صورت احداث راه پله فلزي و آسانسور  -روي پیلوت می باشند.)
به مساحت 10/63 مترمربع که از این مقدار 1/63مترمربع خارج از تراکم و 9مترمربع داخل 
با توجه به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد  -تراکم   با قدمت سال 95 می باشد

مساحت واحد کوچکتر 56متر مربع می باشد که در اضافه بناء اعالمی به کمیسیون لحاظ 
کل اعیان احداثی در دو واحد می باشد که رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز - .گردیده است
-.گردیده است و دیوار حائل بام به صورت ژاپنی با ارتفاع 60 سانتیمتر اجرا گردیده است
درطبقه همکف 3/6 مترمربع مساحت سایه کنسول از مساحت اعالمی به کمیسیون کسر 
با توجه به خط پروژه شماره1151 فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت  .گردیده است

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 3 رشت بطرفیت آقاي  مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات اول تا چهارم به متراژ 176.38
متر مربع و میزان تراکم اعطایی به متراژ 114  متر مربع و همچنین احداث بار انداز در 
حیاط به متراژ 53.34 مترمربع و تبدیل پیلوت به تجاري به متراژ 44.08 مترمربع ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 

موضوع تخلف را دارد مستندا به تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 176.38 متر مربع و 0.5 
برابر ارزش معامالتی نسبت به  میزان تراکم اعطایی به متراژ 114  متر مربع جمعاً  

بمبلغ 932316000(نهصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  شانزده هزار ) ریال محکوم 
و اعالم میدارد اما در خصوص احداث بار انداز به متراز 53.34 مترمربع لحاظ عدم 
رعایت اصول و ضوابط شهرسازي ؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري 

حکم به تخریب بناي مذکور  صادر و اعالم میدارد. و  در خصوص  بناي تبدیلی (مغازه 
) به متراژ 44.08 مترمربع   مستنداً به تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها ؛ حکم به 

اعاده وضع به مدلول پروانه صادر و اعالم می نماید

جریمه 387.8  0
 0.5 
 1.25 
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/12 3/96/19297 بدوي خ شهدا خ  
دیانتی - 
روبروي 
نانوائی 
لواشی 
 امینی

3-3-10322-96-1-0-0 33
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید داراي پروانه ساختمانی صادره به  dاحتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداث
شماره 223 به تاریخ 92/10/03 به صورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی و زیر شیروانی 
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به   *---*انباري و با زیربناي 832.42 مترمربع می باشد
احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به اتمام یافته و تنها نصب شیرآالت و کابینت و راه 
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات   *----*اندازي آسانسور باقی مانده است
اضافه بنا درهمکف مسکونی  به سطح 34.78 متر  -1 : زیربنایی به شرح ذیل می باشد
احداث بار انداز با مصالح همگن (بتنی)و متصل به سازه به جهت تامین فضاي  -2مربع

پارکینگ به سطح 53.34 متر مربع و ( به صورت عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري 
تبدیل بخشی از پیلوت مسکونی به تجاري به سطح 44.08 متر مربع به  -3 در دو سمت )
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم در مجموع به سطح  -4 صورت 2 باب مغازه فاقد بالکن

کاهش سطح راه پله و افزودن آن  -139.085 مترمربع ( هر طبقه به سطح 34.77 مترمربع )
به بناي مفید در همکف به سطح 0.59  متر مربع و طبقات در مجموع به سطح 1.84 مترمربع 
در هنگام صدور پروانه به سطح 114 متر مربع از  -6( هر طبقه به سطح 0.46 متر مربع  )

با توجه به ضوابط تامین پارکینگ مسکونی زمان صدور  -7خارج تراکم استفاده نموده است
پروانه ( 8 واحد مسکونی ملزم به تامین 6 واحد پارکینگ مسکونی ) می گردد و با توجه به 
یک  *---*متراژ مجموع واحدهاي تجاري ، مشمول به تامین پارکینگ تجاري نمی گردد
واحد پارکینگ مازاد ( قطعه 3 ) جانمایی شده در نقشه برداري ارائه شده به دلیل عدم 
 *-----* مغازه هاي مذکور فاقد بالکن می باشد *----*رعایت ضوابط حذف می گردد
رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در واحد تجاري قطعه دو می گردد لیکن واحد تجاري قطعه 
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر  یک فاقد سرویس بهداشتی می باشد

ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

33

درخصوص متراژ 62.33مترمربع تخلف 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 62.23 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/02 3/96/19298 تجدید 
نظر

پشت صدا  
وسیما خ 
 جام جم

3-1-10014-3-1-0-0 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

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  165,009,600(یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  نه هزار و  
ششصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 32.74  1.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/03/02 3/96/19298 تجدید 
نظر

پشت صدا  
وسیما خ 
 جام جم

3-1-10014-3-1-0-0 34

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 126  مورخه 
94/12/27 می باشد که بصورت 5/5 طبقه در  9 واحد مسکونی بارعایت عقب سازي درحد 
شمال در طبقه پنجم وزیرشیروانی بصورت انباري با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 
235/3 مترمربع بازیربناي کل 1251/46  مترمربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی  درحد 

 .سفیدکاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درهمکف بصورت سایه کنسول    -1

  . واستفاده از آن به عنوان پیلوت بسطح 5/16 مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه پنجم بصورت عدم رعایت عقب سازي بسطح 27/58   -2

 . مترمربع
افزایش واحدهاي مسکونی از 9 واحد به 10 واحد مسکونی که مساحت واحد کوچکتر به   -3

 . کسر افزایش بناي ذکر شده در این طبقه بسطح 62/23 مترمربع می باشد
با عنایت به  اصالح دیوار راه پله وهمچنین کنسول ایجاد شده   رعایت پارکینگ میگردد -4

 .  
ضمنا در طبقات اول الی چهارم وزیرشیروانی بسطح 2/42  مترمربع داراي کاهش بنا  وکل 
افزایش بناي فوق الذکر کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد .  وبسطح 25/16 

          . مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی دارند
. حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد   مراتب جهت دستور تقدیم 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 و حجم پایین تخلفات (کمتر از 5 درصد هنگام صدور پروانه) 

با اعمال ضریب    0.50  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 62,697,600(شصت و  

دو میلیون و  ششصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 37.32  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/12 3/96/19301 بدوي خ 
فلسطین- 
ك حقیقت 
جو-ك 
صاحبدل

3-2-10181-225-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 49 مورخه 95/06/13 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب 6 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 750.45 متر مربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد آجر چینی طبقات می باشد و  پروانه صادره 
 اعتبار دارد حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 2.18 متر -1

.مربع(0.86 متر مربع از این مقدار مربوط به اضافه بنا در راه پله است)
در طبقات اول و دوم در مجموع بمساحت 14.78 متر مربع (هر طبقه بسطح 7.39 متر -2

.مربع) اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60 درصد طول دارند
در طبقه سوم در مجموع بسطح 20.36 متر مربع اضافه بنا وجود دارد که از این مقدار  -3

.بسطح 12.97 متر مربع بعلت عدم رعایت عقب سازي در در طبقه مذکور است
بمساحت 1.83 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام در زیرشیروانی کاسته شده  -3

.است
.کل اضافه بناي موجود زیر 5% زیربناي پروانه صادره می باشد *

ضمناً شایان ذکر است با توجه به نقشه ارائه شده فاقد کسري پارکینگ می باشد لیکن پس 
از اتمام عملیات ساختمانی (اتمام نازك کاري و احداث درب پارکینگ)در زمان پایانکار، 
.پارکینگ هاي موجود از لحاظ تطابق با ضوابط شهرسازي قابل بررسی مجدد خواهد بود

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

35

اما در خصوص اضافه بناي همزمانساز ( سال 1381) در همکف و اول جمعاً به متراژ 2.9
 متر مربع مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  582,438(پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  
چهارصد و  سی و  هشت)ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 2.9  1
 

219375  , 1381
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19302 بدوي بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-172-1-0-0 36
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط  متقاضی داراي  پروانه ساختمانی  بشماره 181 مورخ 80/05/29  و 
پایانکار بشماره 12241 مورخ 1381/04/31  بصورت یک طبقه بر روي پارکینگ در یک واحد 
مسکونی با زیربناي 182/40 ( هر طبقه 91/20 متر مربع) میباشد حالیه طی بازدید بعمل آمده 
و نقشه برداري تفکیکی و پالن  معماري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس  
:نقشه بردار نظام مهندسی ) و با توجه به پرونده موجود در بایگانی موارد زیر مشاهده گردید

 داراي اضافه بناي همزمانساز  در طبقه همکف بمساحت  0/40 متر مربع -1
تبدیل قسمتی از پارکینگ بمساحت 54/96 متر مربع به یک واحد مسکونی،  با  قدمت  -2

سال 1388 با ورودي مجزا از داخل کوچه
از بابت تبدیل پارکینگ به مسکونی  به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  با  -3

قدمت سال 1388 دارد
داراي دیوار گذاري در حیاط بطول 5/55 متر  با ارتفاع حدود 2/40 متر جهت جدا سازي  -4

 واحد  همکف( تبدیلی پارکینگ به مسکونی) با حیاط
داراي سایبان چوبی به مساحت 2/97 متر مربع با قدمت سال 1388 -5

داراي انباري  جداساز بمساحت 2/73 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی در حیاط و  -6
سرویس بهداشتی  از نوع بلوك سیمانی بمساحت 2/63 جداساز در حیاط با قدمت سال 

1388 دارد
 داراي اضافه بنا در طبقه اول بصورت همزمان ساز بمساحت  0/40 متر مربع -7

تبدیل قسمتی از فضاي راه پله به بناي مفید ( سرویس بهداشتی) بصورت همزمانساز   8
بمساحت 2/10 متر مربع  که  درب ورودي سرویس بهداشتی در پاگرد راه پله میباشد و راه 

.دسترسی به بام ساختمان  نیز از داخل سرویس  توسط نردبان میباشد
با توجه به خط پروژه بشماره  741 موجود در سیستم ( بپیوست) فاقد عقب نشینی از  ***

کوچه 8 متري حد شمال میباشد
ضمناً داراي یک پله در شارع جهت دسترسی به واحد طبقه همف به ارتفاع 0/10 متر و  ***

به عمق 0/30 متر دارد
.یک لنگه درب   ورودي  جهت دسترسی به واحد  طبقه اول  بسمت شارع باز میگردد  ***

مراتب با توجه به درخواست مالک جهت صدور پایانکار و تفکیک ملک به 2 واحد و  ***
.صدور دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/96/19496 مورخ  ***
1396/05/03 مبنی بر جریمه اضافه بنا همزمانساز و تبدیل قسمتی از پله به سرویس 

 بهداشتی
و تخریب و اعاده به وضع سابق سایر موارد میباشد ** که در بازدید مورخه 1396/10/3 

36
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اقدام به تخریب  سوئیت  واعاده به وضع  به پیلوت نموده و  نیز سایبان ودیوار وانباري 
جداساز را تخریب نموده است و  سقف سرویس بهداشتی را برچیده است مراتب جهت 

**** دستورات  بعدي تقدیم حضور میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 0.50برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب  یک به 
ضریب0.50) جریمه بمبلغ  58,946,500(پنجاه و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل و  

شش هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 38.03  0.5
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/02/16 3/96/19303 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
نرسیده به 
میدان امام 
علی(ع) 
سمت چپ 
کوچه 
 نیکجو

3-1-10205-413-1-0-0 37

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  2,488,011,000(دو میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون و  یازده هزار ) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 545.72  0
 1 
 1.5 
 

3100000  , 1392
 , 1393
 , 1394

احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراماً گزارش زیر بر اساس پرونده  واحد خالف (614 سال 95) بدون بازدید میدانی  جهت  
تحلیل فرم در آمدي میباشد

مکان مورد نظر با توجه به پرونده  بصورت یکباب ساختمان 3 طبقه بر روي 2 باب مغازه فاقد 
بالکن بهمراه زیر شیروانی(انباري) بدون مجوز بر روي عرصه نسقی طبق فروشنامه بمساحت 

.130 متر مربع احداث گردیده است

طبق نقشه برداري ارائه شده همکف بمساحت 105/03 متر مربع(مغازه حد شرق بمساحت 
28/94 متر مربع-مغازه حد غرب بمساحت 21/24 متر مربع و پیلوت جهت پارکینگ 54/85

 متر مربع)

و طبقه اول بمساحت 114/72 متر مربع(بمیزان 9/69 متر مربع مربوط به احداث کنسول 
غیرمجاز بسمت شارع عام)

طبقه دوم بمساحت 114/72 متر مربع(بمیزان 9/69 متر مربع مربوط به احداث کنسول غیر 
مجاز بسمت شارع عام)

طبقه سوم بمساحت 114/72 متر مربع(بمیزان 9/69 متر مربع مربوط به احداث کنسول غیر 
مجاز بسمت شارع عام)

و انباري زیرشیروانی بمساحت 38/03 متر مربع و راه پله به بام بمساحت 15/58 متر مربع 
.میباشد

الزم به ذکر است که مغازه حد شرق با فعالیت شغلی مکانیکی و داراي تابلو به ابعاد حدودا 
.3/20* 3/40 متر و مغازه حد غرب با فعالیت شغلی اگزوز سازي و فاقد تابلو میباشد

.تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

توضیح اینکه قبال بابت احداث پیلوت بمساحت 94/23 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
.تجدید نظر طبق صورتجلسه مورخ 1393/06/08 و پرونده در واحد خالف میباشند

(الزم به ذکر است که اضافه بنا در همکف بمساحت 10/80 متر مربع بصورت همزمانساز 
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میباشد.)

که از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر  بشماره 3/96/19303 مورخ 1396/02/16 
.میباشد

مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي  وبا توجه به  تصمیم کمیسیون ماده 77 ( 
.بپیوست) جهت دستروات بعدي تقدیم میگردد

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 اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز و احداث 
بارانداز و 15 متر دیوارگذاري، به مبلغ 48,905,350(چهل و  هشت میلیون و  نهصد و  

پنج هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 144.44  0.5
 

960000  , 1361
 , 1393
 , 1394

احداث بناي جداساز 1396/04/10 3/96/19306 بدوي شهرك صبا  
(بازارچه 
تختی) 

میدان امام 
حسین 

حاجی زاده

3-1-10019-2-1-0-0 38

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به مساحت 293.20 متر مربع به 
اعیان مذکور به مساحت 110 متر مربع با  *---*صورت ششدانگ یکباب خانه می باشد
مصالح بلوکی و با قدمت بیش از 30 سال  بوه  که از بابت 80 متر مربع آن داراي سوابق 

گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد و مابقی به سطح  30 
مالک اقدام به نصب بارانداز  *----* متر مربع به صورت اضافه بنا همزمانساز می باشد

بدون مجوز و با مصالح فلزي به مساحت 99 متر مربع با قدمت سال 1393 نموده 
ضمنا با توجه به تخریب دیوار بلوکی منتهی به خیابان براثر فرسودگی و  *-----*است
تخریب  آن توسط خودروهاي سنگین ، مالک شخصا اقدام به نصب نرده فلزي به طول 15 
باستناد خط  *-------* ملک فاقد کسري پارکینگ می باشد *------*متر نموده است
حالیه درخواست  *--------* پروژه به شماره 388  ملک فاقد عقب نشینی می باشد

دریافت مجوز تعمیرات به صورت ادامه نصب دیوار نرده اي به جاي دیوار بلوکی به طول 6.70
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد  متر 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 3رشت بطرفیت آقاي مهران قاسمی شهرانی و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در 
همکف و طبقه اول تا چهارم جمعا بمساحت 50.37 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  253864800(دویست و  پنجاه و  سه میلیون و 
 هشتصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال  صادر و اعالم میدارد

جریمه 50.37  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19311 بدوي بلوار امام  
خمینی  
جعفري 
مذهب

3-3-30265-104-1-0-0 39

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره   5  مورخه 95/3/22  
می باشد که بصورت 4طبقه روي پیلوت در8 واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت انباري ،  
بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  61/09  مترمربع  و  بازیربناي کل 1018/94  مترمربع 
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفیدکاري است وبرابر نقشه برداري اصالحی ارائه 

 -2 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/01مترمربع -1 : شده برخالف پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقات اول الی چهارم بسطح   
ضمنا  . 50/36   مترمربع  ، ( هرطبقه 12/59  مترمربع ) وفاقد کسري پارکینگ می باشد
افزایش بناي فوق کمتر از 5درصد زیربناي پروانه صادره می باشد .  درزیرشیروانی بسطح 
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب  . 0/33  مترمربع کاهش بنا دارد

 . جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي بالکن تجاري به مساحت 17/80 با ضریب چهار برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ  78,320,000(هفتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید . ضمنا نماینده شوراي شهر( 

اقلیت) : با توجه به وضعیت  و بافت منطقه با ضریب 3 موافق می باشد .

جریمه 17.8  4
 

1100000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/02/16 3/96/19312 بدوي خیابان  
احمدزاده 
اواسط خ 

شهید احمد 
زاده 

نرسیده به 
دیانتی

3-2-10088-83-1-0-0 40
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شرح راي نوع 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 شماره  96  مورخه 94/11/1 
می باشد که برابر بند 3  مورخه 94/6/17  مصوبه کمیسیون ماده 5  به تجاري متمرکز تغییر 
کاربري یافته  وبا زیربناي 130/77 مترمربع بصورت دوباب مغازه با بالکن درحد یک سوم وبا 
3 واحد کسري پارکینگ  صادرگردیده   عملیات ساختمانی درحد نازك کاري است وبراساس 
افزایش سطح بالکن براي دوباب مغازه بسطح 17/8  مترمربع که از  -1 : نقشه برداري داراي
 . مقدار فوق بسطح 4/09  مترمربع درحد وبسطح 13/71 مترمربع مازاد بریک سوم می باشد
حالیه   . ضمنا درسطح دوباب مغازه به مساحت 12/86 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد

 . درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

40

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي  غالمرضا قطب  زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات اول تا 

چهارم به متراژ 66.95 ر متر مربع و میزان تراکم اعطایی به متراژ 120.08  متر مربع و 
همچنین  افزایش تعداد واحد هاي ساختمان از 4 به 5 واحد ؛که به متراژ 30.58 متر 

مربع گردیده است  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد مستندا به تبصره2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت 
بمساحت 66.68 متر مربع و   میزان تراکم اعطایی به متراژ 120.08  متر مربع جمعاً  

بمبلغ  314,210,400(سیصد و  چهارده میلیون و  دویست و  ده هزار و  چهارصد) ریال 
محکوم و اعالم میدارداما در خصوص افزایش تعداد واحدمسکونی از  4 به 5  واحد به 

متراژ 30.58  متر مربع ؛ اعضاء کمیسیون متفقاً بقاء واحد هاي مسکونی به تعداد5
واحد را اعالم می نمایند ؛  و از این حیث پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش 

واحد اضافه به متراژ 30.58 ؛ مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده و منتفی اعالم 
می گردد

جریمه 217.61  0
 0.5 
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/12 3/96/19315 بدوي پل عراق -  
پاسداران  
خبر نگار

3-1-10113-54-1-0-0 41
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 180 به تاریخ 93/12/28به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی و زیر 

شیروانی انباري  با زیربناي 755.02 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 0.35 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 58.52 مترمربع ( هر طبقه به سطح 14.63  -2

مترمربع )
احداث راه پله به بام  به سطح 5.08 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.6 متر مربع و در  -4
 طبقات در مجموع به سطح 2.40 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.6 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 120.08 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -8
همکف به سطح 16.30 و طبقات به سطح 103.78 مترمربع )

 افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد -9
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه اول از یک واحد به دو واحد ،  زیر بنا  *----*
واحد کوچکتر به سطح 45.81 متر مربع و به کسر توسعه بنا در طبقه ، به سطح 31.18 متر 

 مربع
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

رعایت تعداد درب پارکینگ برابر ضوابط الزلمیست  ( 5 واحد بدون مزاحم ) *----*
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  173,979,750(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  هفتاد 
و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.07  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 3/96/19318 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوي طلب 
سربازي 
کوچه 
 چهارم

3-3-10378-16-1-0-0 42

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 19.23مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  29,806,500
(بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 19.23  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 136 به تاریخ 94/12/27 به صورت 2.5 طبقه و انباري در زیر شیروانی و در 

1 واحد مسکونی با زیربناي 199.75 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا به صورت 100%  و عدم رعایت 2 متر   *---*
حیاط خلوت سراسري نموده است،عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و اسکلت می 

باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 10.62 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم به سطح 21.24 مترمربع ( هر طبقه به سطح 10.62مترمربع ) -2

احداث راه پله به بام به سطح 0.41 متر مربع -3
در هنگام صدور پروانه به سطح 19/23 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
 رعایت تعداد و طول درب پارکینگ برابر ضوابط الزامیست *----*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  508,233,600(پانصد و  هشت میلیون و  دویست و  سی و  سه 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.39  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19319 بدوي خیابان  
شهدا جنب 

پارك 
ولیعصر(عج
)  کوچه 
مشهودي 
ك شهید 
  رستگاري

3-2-10203-33-1-0-0 43

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 53.08مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  89,174,400
(هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 53.08  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص 64.45 متر مربع تخلف بابت افزایش 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 شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهار نظر می گردد.

جریمه 64.45  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره12  مورخه 94/2/21  
می باشد که بااستفاده  از سقف تراکم اعطایی بسطح 53/08    مترمربع بصورت  4  طبقه 

روي پیلوت در 2  واحد مسکونی دوبلکسی
بازیربناي کل   433/16  مترمربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده   

 :  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف  بصورت پیلوت بسطح 5/61  مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بصورت مسکونی بسطح 7/07 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بصورت مسکونی بسطح 7/07 مترمربع  -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بصورت مسکونی بسطح 7/07 مترمربع  -4

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 2/15 مترمربع -5
افزایش تعداد واحدها از دو واحد به سه واحد مسکونی که مساحت آن درطبقه دوم به   -6
کسر راه پله و افزایش بناي ذکر شده بسطح 64/45 مترمربع می باشد که براي 3 واحد 

 . . مسکونی رعایت 3 واحد پارکینگ میگردد
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 7/42 مترمربع داراي   -7

سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 96/4/20 کمیسیون ماده صد محکوم 
 به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي مشاهده

نگردید . توضیح اینکه در طبقه چهارم بسطح 13/91 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد و 
فعال اسانسور نصب نگردیده . حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد

43

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 0.75 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 121,527,750(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  

بیست و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 52.27  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19322 بدوي فلسطین -  
زمینهاي 
نهضت 
شهرك 

فرهیختگان 
  شریفیان

3-2-10224-228-1-0-0 44

 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 8,308,000(هشت میلیون و  سیصد و  هشت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.36  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 داراي پروانه شماره 160مورخ 94/12/27 به صورت 
 ساختمان 2/5طبقه مسکونی

در دو واحد با زیر بناي 269/22مترمربع می باشد که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به 
مساحت 5/36 مترمربع و 3/92مترمربع

سایبان جهت تامین پارکینگ  صادر گردیده است.در حال حاضر با توجه به بازدید انجام  
شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

:توسط متقاضی  موارد تخلف زیر خارج از 5درصد زیربناي پروانه صادره مشاهده گردید 
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از  طول 60درصد به مساحت 14/81-

 مترمربع به صورت پیلوت
اضافه بناء در طبقه اول ودوم خارج از تراکم و خارج از  طول 60درصد  هر کدام به مساحت  -

18/73مترمربع به صورت مسکونی
 سقف تراکم اعطائی به مساحت 5/36مترمربع-

 کاهش بناء در راه پله به بام احداثی به مساحت 0/53مترمربع-
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد. (دربها و دیوار در زمان بازدید اجرا نشده بود)-

ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري می باشد و سربندي از خرپاي چوبی به خرپاي فلزي -
.تغییر یافته است

مشمول ضوابط سیما و منظر شهري میگردد و 0.13مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز 
.مسکونی دارند

مجموعا 52/27مترمربع خالف ساختمانی و 5/36مترمربع عدم رعایت سقف تراکم اعطائی -
.دارد

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

44

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 347-13960132 مورخ 96/1/20 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  190,260,000

(یکصد و  نود میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم میگردد. 

جریمه 37.75  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/16 3/96/19324 بدوي نیروي  
دریایی  ك 
شهیدرجاي
ي- کوچه 
هفتم

3-1-10003-24-1-0-0 45

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 34.73 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  58,346,400

(پنجاه و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 34.73  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19324 بدوي نیروي  
دریایی  ك 
شهیدرجاي
ي- کوچه 
هفتم

3-1-10003-24-1-0-0 45

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 37 به تاریخ 95/05/14 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 448.92 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 5.66 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 28.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 9.56  -2

مترمربع )
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 1.61 متر مربع  -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 0.9  -7
مترمربع (هر طبقه به سطح 0.3 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 34.73 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو در هنگام پایان کار الزامیست *---*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،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 قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي دیوارگذاري بدون مجوز، به مبلغ 375,000(سیصد و  هفتاد و  پنج هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6  1
 

62500  , 1379 دیوار گذاري 1396/02/12 3/96/19328 بدوي بلوار  
مدرس 

چمران        
30متري 
کالنتري

3-1-10284-28-1-0-0 46

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه با 
اسکلت آجري (بهمراه شناژ هاي افقی و عمودي)  داراي  پایانکار از شهرداري بشماره 6669 

مورخه 78/05/20  می باشد شایان ذکر است  زیربناي کل ساختمان مطابق پالن نقشه 
برداري تفکیکی ارائه شده 189.76 متر مربع می باشد که در آن سرویس بهداشتی بمساحت 
الزم . حدود 2 متر مربع زیر راه پله دسترسی به واحد دوم قبل از پایانکار احداث شده است
به ذکر است پس از اخذ مجوز پایانکار در محدوده حیاط مشاعی دیوار بطول  6.00 متر (به 
قدمت حدود 16 سال )احداث شده است  که عمالً ملک را به دو واحد مجزا تقسیم کرده 

است و محدوده مشاعی بین دو واحد تقسیم شده است بطوري که واحد 2 (طبقه 
یک)دسترسی به حیاط پشتی ندارد  همچنین راه دسترسی  به بام نیز تنها در اختیار واحد 
دو قرار دارد. حالیه مالک تقاضاي تایید نقشه هاي پیوست جهت تفکیک آپارتمان موجود را 

.دارد مراتب جهت امعان نظر و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

46

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، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 332,337,600(سیصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 98.91  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/12 3/96/19329 بدوي پل عراق  
خبرنگار 
شریفی - 
بن دهم

3-1-10006-23-1-0-0 47

  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 68,124,000(شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  
بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40.55  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه 3/5طبقه مسکونی با انباري در زیر 
شیروانی در 5 واحدبا زیربناي 479/69مترمربع   می باشد که با استفاده از سقف تراکم 
اعطائی به مساحت  40/55مترمربع به شماره 127مورخ 94/12/27صادر گردیده است.در 
حال حاضر ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده توسط متقاضی موارد زیر بیشتر از 5% زیربناي پروانه مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ خارج از طول 60% و خارج از -

تراکم به مساحت 16/21مترمربع
اضافه بناء در طبقه اول،دوم وسوم به صورت مسکونی  خارج از طول 60% و خارج از تراکم  -

هرکدام به مساحت 26/21مترمربع
 توسعه بناء  در زیر شیروانی به صورت راهروو انباري به مساحت 4/07مترمربع-

تعداد واحدها از 5 به 3 واحد مسکونی کاهش یافته است و رعایت پارکینگ می -
گردد.(دربها اجرا نشده است)

در مجموع ساختمان 98/91مترمربع اضافه بناء دارند و  به مساحت 40/55مترمربع عدم  -
رعایت سقف تراکم اعطائی

.با توجه به کاهش واحد  کسري حد نصاب فضاي باز واحد مسکونی ندارند-
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

47

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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  4,364,100(چهار 

میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.22  2
 

0  , 1371 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/02/12 3/96/19331 بدوي آج بیشه  
-جنب بانک 
  فروشگاه 
وحید

3-3-10356-7-1-0-0 48

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 اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز، به مبلغ 

331,500(سیصد و  سی و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.1  1
 

65000  , 1369 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 طبق سند مالکیت(ماده 147)به صورت عرصه واعیان 
یک باب ساختمان دوطبقه به مساحت عرصه 107/84مترمربع که از بابت یکباب ساختمان 2 
طبقه اسکلت فلزي با زیر بناي 225/36 متر مربع(همکف بصورت تجاري بمساحت 107/84 
متر مربع و طبقه اول بصورت مسکونی در حد سفت کاري  بمساحت 117/52 متر مربع) بدون 
کسري پارکینگ داراي سابقه پرداخت خالف طبق فیش شماره 19599 مورخ 70/2/17 و 

با توجه به بازدید انجام شده و نقشه .بالمانع صنفی  شماره 18987مورخ 70/12/27 میباشند
بالکن  - :برداري ارائه شده توسط متقاضی وضع موجود داراي مغایرت به شرح زیر می باشد
بمساحت 54/22 متر مربع(به کسر حفره بالکن) با قدمت سال71(در حد 1/3 بمساحت 
33/57 متر مربع-خارج از 1/3 بمساحت 20/65 متر مربع)که از بابت آن  بالمانعی ارائه 

اضافه بنا ءهمزمانساز با توجه به ارائه نقشه برداري با قدمت سال 69در طبقه اول به -.نگردید
مساحت 5/10 متر مربع به صورت کنسول به سمت شارع خارج از تراکم(در محدوده تجاري 

.کسري پارکینگ ندارند-همجوار با مسکونی با تراکم کم 120-80 )
فعالیت شغلی واحد تجاري همکف بصورت لوازم یدکی و داراي تابلو به ابعاد حدودا 1/30* 9 
 متربر روي پیشانی مغازه   میباشد. طبقه اول خالی از سکنه و در حد سفت کاري متوقف می 
طبق خط پروژه شماره 906(پیوست) به میزان حدودا 3/33 متر مربع از اعیان هر  .باشد

.طبقه در تعریض معبر 45 متري اصالحی قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

48

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي محمد حضوري جدي مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی بدون مجوز جمعاً بمساحت 65.55  
متر مربع با قدمت باالي 22 سال  در کاربري مسکونی ( کال داخل تراکم )با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  ؛ 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب0.1 
ارزش معامالتی بمبلغ  721050(هفتصد و  بیست و  یک هزار و  پنجاه) ریال محکوم و 

اعالم میدارد.

جریمه 65.55  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19337 بدوي کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت  بن 

اول

3-3-10251-37-1-0-0 49

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی مفروزي تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت سال 81 به صورت 
که از بابت 65/55 ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت عرصه  98/65مترمربع

مترمربع اعیان یک طبقه مسکونی با مصالح آجري وسربندي شیروانی با خرپاي چوبی فاقد 
سابقه درشهرداري می باشد.قدمت احداث بناء با توجه به تاریخ نصب کنتور سال 74 می 
با توجه به خط پروژه -.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد-.باشد
شماره 969پیوست به مساحت حدود 0/5مترمربع از عرصه در تعریض بن بست 6متري حد 
  R121 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی-.جنوب قرار دارد
قرار دارد ومساحت قطعه کمتر از 100متر می باشد  (80-80%) بنابراین  65/55مترمربع  
ضمناً حد غرب در سند مالکیت کمتر از وضع موجود .اعیان احداثی داخل تراکم  می باشد
مراتب جهت هرگونه اقدام .می باشد که نیاز به اصالح سنددر زمان احداث بناء می باشد

.مقتضی به حضور تقدیم میگردد

49

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    1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 

782,107,200(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست)ریال 
صادر می گردد.

جریمه 155.18  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19338 بدوي امین ضرب   
سهرابی-نب
ش ك زنبق

3-2-10083-102-1-0-0 50

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 132,619,200(یکصد و  سی و  دو 

میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 78.94  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 75 - 1394/10/12 بصورت 4.5 
طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 639.54 متر مربع با 
 استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 78.94 متر (که از مقدار فوق بسطح 9.95 مترمربع 

.بصورت سایه کنسول جهت تامین پارکینگ در همکف ) صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا 

 :بشرح ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 18.14 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
122.28 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود 30.57 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 2.72 مترمربع و در  -3
 مجموع  طبقات  اول تا چهارم بسطح 8.92 متر مربع (هر طبقه 2.23 متر مربع)

. اضافه بناي سقف تراکم بسطح 78.94 متر مربع- 4
. افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 3.12 متر مربع -5

.کاهش انباري زیرشیروانی بسطح 12.72 متر مربع
.کسري حدنصاب فضاي باز بسطح 18.14 مترمربع

. پارکینگ مورد نیاز تامین شده
.ورودي هاي سواره و پیاده در محل اجرا نگردیده

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

50

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 686-13950132 مورخ 1396/01/28 کارشناس عمومی نظام مهندسی به 

استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  

29,477,624(بیست و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد و  
بیست و  چهار) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 106.25  1
 

303750  , 1374
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 3/96/19339 تجدید 
نظر

بلوار امام 
انتهاي 
کوچه 
 سندي

3-3-30200-8-1-0-0 51

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی داراي سابقه به صورت یک باب ساختمان 
مسکونی یک اشکوبه  نسقی

برابر شناسنامه ملکی تهیه شده توسط واحد محترم نقشه برداري به مساحت عرصه حدود  
170 مترمربع که از بابت 68/5مترمربع بناي مسکونی

در حریم رودخانه داراي صورتجلسه  مورخ 74/2/30 کمیسیون ماده صد  مبنی بر جریمه    
می باشد که از بابت آن داراي پرونده درآمدي به شماره 6139 می باشد

 مجددا در سال 85 مالک اقدام به افزایش یک واحد مسکونی 
یک طبقه بر روي پیلوت  بدون مجوز با ورودي مشترك با ساختمان قدیمی به مساحت 

:91/82مترمربع نموده است که موارد تخلف به شرح زیر گزارش میگردد
 اضافه بناء احداثی به مساحت 91/82مترمربع با قدمت سال 85 خارج از تراکم-

اضافه بناء همزمانساز نسبت به راي کمیسیون با قدمت سال 74 به مساحت 14/43مترمربع -
خارج از تراکم

(انباري در زیر خانه به مساحت 25/79مترمربع در مساحت مسکونی لحاظ شده است)
رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد-

ضمناً از بابت ساختمان داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد به شماره 3/95/18199مورخ -
95/06/27 

 .مبنی بر تخریب می باشد که مالک تقاضاي بررسی مجدد را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي  تقدیم می گردد 

51

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    0.50  برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  و تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
25,838,500(بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  سی و  هشت هزار و  پانصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 16.67  0.5
 

3100000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/16 3/96/19343 بدوي ج سنگر   
ك طالقانی- 
بن پنجم

3-1-10235-21-1-0-0 52

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده طبق پروانه ساختمان بشماره 104 مورخ 1392/06/28با **--**
 استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 9.52 مترمربع بصورت یکدستگاه ساختمان ویالیی

دوبلکسی1/5 طبقه  در 1واحد مسکونی با زیربناي90/27 متر مربع صادر گردیده  **--**
که عملیات ساختمانی درمرحله بهره برداري میباشد و  طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي

 
متقاضی خارج از مدلول پروانه  ،بیشتر از 5 درصد مساحت زیربناي زمان پروانه **--**

:موارد زیر مشاهده گردید
افزایش  زیر بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد در همکف بمساحت 7/15 **--**

متر مربع (6/37مترمربع بع صورت پیلوت جهت پارکینگ و 0/78مترمربع به صورت 
مسکونی)

 کاهش زیر بنا در طبقه اول بمساحت 2/44متر مربع**--**
. کسري پارکینگ ندارند .ضوابط درب پارکینگ رعایت گردیده است**--**

از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد و تغییرات **--**
.جدیدي مشاهده نگردید

.درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد**--**

52

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 79 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 122450000(یکصد 
و  بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید .

جریمه 79  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19346 بدوي مدرس -  
امام حسین  

زنبق

3-2-10259-12-1-0-0 53

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات 
به مساحت 46/08 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
جریمه بمبلغ  285,696,000(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  

شش هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 46.08  2
 

3100000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  162 مورخه 
94/12/27می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 79   مترمربع بصورت  3 

طبقه روي پیلوت در  3 واحد مسکونی  بازیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل   
387/33 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وبرابر نقشه 

 : برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درهمکف بسطح 11/52  مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین در طبقات بسطح 34/56  مترمربع   -2
. می باشد که رعایت پارکینگ میگردد . توضیح اینکه درزیرشیروانی بسطح 0/28  مترمربع 

 . داراي کاهش بنا وپروانه صادره مشمول دستورالعمل نما ومنظر شهري می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

53

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي یاسر مشفق مژدهی و شرکاء  ؛ بشرح افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً به متراژ 79.42 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 79.42 مترمربع  بمبلغ   400,276,800(چهارصد 
میلیون و  دویست و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 79.42  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19347 بدوي کرد محله  
فلسطین 

آفاق2

3-2-10160-15-1-0-0 54

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 2.09 مترمربع  ونیز  ؛ مستنداً به تبصره 2 
قانون فوق االشاره  حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت 

به متراژ 2.09 مترمربع به مبلغ     3,511,200(سه میلیون و  پانصد و  یازده هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می نماید اما در خصوص تبدیل 4 باب انباري به یک باب  
که 17.5 مترمربع مساحت انباري بیش از 5 متر مربع می باشد ؛ نظر به اینکه افزایش 
بنایی در سطح مشاهده نگردیده؛  موضوع تخلف از تباصر ماده صد خارج و به رد آن 

از حیث جریمه ؛ و ابقاء وضع کنونی  اظهار نظر میگردد 

جریمه 17.5  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 91 مورخ 
95/08/26 به صورت 3/5طبقه با انباري در زیرشیروانی در 4واحد مسکونی به زیربناي 
538/18 متر مربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 2/09مترمربع صادر 

گردیده است. در حال حاضر ساختمان در مرحله شروع آجر چینی می باشد. سربندي اجرا 
شده است ودربهاي  پارکینگ اجرا نشده است.و موارد تخلف زیر خارج از 60درصد طول و 

:خارج از تراکم مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مسلحت 18/04مترمربع-

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هرکدام به مساحت 20/46مترمربع در مجموع سه طبقه به -
مساحت 61/38مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 0/04مترمربع-
.تعداد واحدها به 3 واحد کاهش یافته است-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد-
ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد و4باب  انباري در زیر شیروانی تبدیل به یک باب -

.گردیده است که 17/5مترمربع مساحت انباري بیشتر از 5مترمربع می باشد
مجموع تخلف ساختمان  79/42مترمربع  و 2/09 سقف تراکم اعطائی و 17/5مترمربع -

.تبدیل انباري بیش از 5متر  می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 19806مورخ 96/05/15 مبنی بر 

.جریمه می باشد
توضیحا اینکه مساحت راه پله در طبقه اول درزمان پروانه  بیشتر از طبقات دیگر اعالم 

 گردیده بود که با توجه به اینکه تراکم استفاده شده
در زمان پروانه کمتر از تراکم مجاز در طبقات بوده تخلف محسوب نگردیده است اما مشمول 

.تراکم می باشد
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

.کسري حد نصاب فضاي باز مسکونی بیشتر از پروانه ندارد
  .مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد

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 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  3,104,880(سه میلیون و  یکصد و  چهار هزار و  هشتصد و  
هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 30.44  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19349 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوچه طالب 
سربازي 
انتهاي 

  کوچه دهم

3-3-10376-177-1-0-0 55

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 1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ  25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

26,071,200(بیست و  شش میلیون و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید

جریمه 25.56  1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان یک طبقه با توجه به فروش نامه 
عادي  عرصه بمساحت  65 متر مربع  که از بابت احداث 50 متر مربع مسکونی داراي گزارش 
غیابی  و  راي کمیسیون بدوي بشماره 3/94/13439  مورخ 1394/07/07 میباشد  حالیه  بر 

اساس نقشه هاي معماري ارائه شده  از سوي متقاضی( ممهور به مهر مهندس  نظام 
مهندسی) به عرصه بمساحت 60/87 متر مربع  داراي اعیان بمساحت  56 متر مربع از نوع 
اسکلت بلوکی با کالف قائم و افقی  با قدمت سال 1391 (طبق فروشنامه)  در حد سفید کاري 

میباشد رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت   نمیگردد و داراي یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی میباشد. بمساحت  30/44 متر مربع داخل تراکم و بمساحت 25/56 متر مربع خارج 
از تراکم میباشد. با توجه به خط پروژه بشماره 595 موجود درسیستم بمساحت 1/97 متر 
مربع ( از اعیان) در تعریض کوچه 8 متري قرار میگیرد. مراتب جهت اطالع و دستورات 

.مقتضی تقدیم حضور میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 علیرضا داریوش طالمی نسبت به راي شماره  3.95.19055 
مورخ 95.12.18 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 5  ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2 به برابر آن نسبت به مفاد 

بند 1 راي بدوي به  مساحت 25 مترمربع(یک واحد کسري پارکینگ ) به مبلغ  
84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون )ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/02 3/96/19351 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
حسین-کو
چه 8 جنب 
ساختمان 
داریوش

3-3-30296-138-1-0-0 56

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات به متراژ84.81 مترمربع با تخفیف و تقلیل 
مستنداً به تبصره 2 قانون صدر االشاره حکم از 1.5 به 1.25 برابر آن به مبلغ  

356,202,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  دو هزار )ریال صادر و 
اعالم می نماید

جریمه 84.81  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

اما در خصوص بند هاي 3 و 4 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده راي صادره 
وفق موازین قانونی اصدار یافته , عیناً تایید و استوار میگردد

جریمه 189.49  0
 0.5 
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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10:41زمان 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 احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 153مورخ 94/12/27 به صورت 
4/5طبقه با نیم طبقه زیرشیروانی به صورت انباري با زیربناي 503/08 مترمربع در 3 واحد 
مسکونی با 3/29 مترمربع سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد.که با استفاده از سقف 
تراکم اعطائی به مساحت 117/02مترمربع صادر گردیده است. با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم خارج از طول 60درصد به مساحت 14/33-

 مترمربع
اضافه بناء در طبقه اول،دوم ،سوم وچهام خارج از تراکم خارج از طول 60درصد به مساحت -

17/62مترمربع
کاهش بناءدر زیرشیروانی به مساحت 3/23مترمربع-

با توجه به  حذف راه پله داخلی در سقف چهارم و تبدیل واحد از 3 به 4 واحد مسکونی    -
به مساحت 72/47مترمربع اضافه بناء بابت افزایش واحد مسکونی  مطابق نامه شماره  

.1394-166296مورخ 94/10/15 معاونت معماري و شهرسازي دارند
.با توجه به افزایش واحد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-

کسري حد نصاب فضاي باز واحد مسکونی به مساحت 34/33مترمربع دارند.(درآمدي)-
ساختمان در مرحله سفت کار ي می باشددربها اجرا نشده است و باکس اسانسور نصب  -

.شده است
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد
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درخصوص 33.48 متر مربع تخلف بابت افزایش  واحد راي بدوي عینا تایید می گردد.. سایر 33.48  1.25
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1396/02/23 3/96/19352 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر-خ

35
متري-ك8
  متري

3-3-10497-5-1-0-0 57

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 0.79 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  1,224,500(یک میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار و  پانصد) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 79.  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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  460,505,000(چهارصد و  شصت میلیون و  پانصد و  پنج هزار 

)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 118.84  1.25
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1.5برابر 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/23 3/96/19352 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر-خ

35
متري-ك8
  متري

3-3-10497-5-1-0-0 57

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 163 به تاریخ 92/08/18 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

286.62 مترمربع می باشد
.مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

 عملیات ساختمانی یه اتمام رسیده و در حجال بهره برداري می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *-----*

 اضافه بنادرهمکف به سطح 38.71 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 77.42 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

38.71 مترمربع )
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.71 متر مربع -3
در هنگام صدور پروانه به سطح 0.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

با توجه ضوابط جاري تامین  پارکینگ ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -5
 باشد

افزایش تعداد واحدها از 2 به 4 واحد -6
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات اول و دوم از یک واحد به دو واحد  *----*

مسکونی  که زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقات در مجموع به سطح 33.48 
متر مربع( هر طبقه به سطح 16.74 مترمربع )

باستناد طرح تفصیلی عرض معبر به مانند طرح تفصیلی قدیم 8 متر می باشد و  *-----*
فاقد عقب نشینی می باشد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------*
در خصوص موارد فوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پداخت جریمه  *--*

 می باشد
با توجه به بازدید مجدد از ملک و اصالح طول درب ماشین رو و حداقل عرض عبوري 2 متر 

براي تردد خودرو، تامین 4 واحد پارکینگ برابر ضوابط می گردد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  7,962,500(هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  دو هزار و  
پانصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 12.25  1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 3/96/19353 تجدید 
نظر

کمربندي 
مدرس-کوچ
 ه امین

3-1-10036-55-1-0-0 58

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت شدانگ یک باب خانه 
و محوطه به مساحت 51/60مترمربع که از بابت 39/35 مترمربع بناي یک طبقه مسکونی 
مطابق صورتجلسه  مورخ 80/6/3 از پرداخت جریمه معاف گردیده است وپرونده مختومه 
گردیده است  در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید بدون مجوز در 
سال 90 با تعمیرات اساسی  کل عرصه زیربناي ساخت قرار گرفته است و12/25مترمربع با 
با  -.فاقد کسري پارکینگ می باشد.قدمت سال 90 داراي اضافه بناء  با مصالح بنائی می باشد
توجه به خط پروژه شماره 315پیوست به مساحت 0/21مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 6

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضورتقدیم میگردد.متري حد غرب قرار 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 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 44,593,500(چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  

نود و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 28.77  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19355 بدوي شهدا پشت  
قنادي 
گلستان 
کوچه 
متحدین 
   کوچه اول

3-3-10141-4-1-0-0 59

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 

مبلغ241,412,500(دویست و  چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  
پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.5  1.75
 

3100000  , 1394 تجاوز به معابر عمومی

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 16 مورخه 94/4/25  
می باشد

که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 28/77   مترمربع بصورت3   طبقه روي پیلوت  
در3  واحد

 مسکونی بازیربناي کل  365/92  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
 : وبرخالف مدلول پروانه داراي 

  . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 8/32 مترمربع  -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح35/61  مترمربع   ( هرطبقه  -2

 . 11/87 مترمربع  *)
 .  ضمنا سطح راه پله به بام بسطح 1/95 مترمربع کاهش بنا دارد

توضیح اینکه با عنایت به دیوار مجاورجنوبی  ونماسازي انجام شده به عمق 0/06 سانتیمتر
 . وبسطح 0/57 مترمربع عدم رعایت عرض کوچه وتجاوز به معبر دارد 

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

59

ا 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  80,212,500(هشتاد میلیون و  دویست و  

دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.35  2.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 3/96/19356 بدوي امین  
الضرب  
کوچه 
اعتماد

3-2-10071-73-1-0-0 60

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 202 به تاریخ 92/09/16 به صورت 1 طبقه بر روي یک باب مغازه و بالکن و 
عملیات   *---*زیر زمین جهت تامین پارکینگ  با زیربناي 754.81 مترمربع می باشد

 -: باستناد نقشه برداري ارائه شده  *----*ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد
داراي توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل فضاي مسقف رمپ در همکف به سطح 10.35 متر 
الزم به توضیح می باشد فضاي رمپ مشخص شده در  *--* مربع به بناي تجاري می باشد
پروانه صادره با تغییرات اجرایی ، از فضاي باز محوطه ملک به زیر زمین اجرا گردیده است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 151,528,000(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.88  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 3/96/19357 بدوي خ الهیجان  
روبروي 
فروشگاه 
بسیجیان  
کوچه 

نسیم-بن 
بست نیلوفر

3-2-10209-62-1-0-0 61

 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 15,531,000(پانزده میلیون و  پانصد و  سی و  
یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.02  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 326 مورخه 92/12/27 در 2/5 طبقه  ( با 
احتساب 4 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 408.16 متر مربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفت کاري می باشد  برابر پالن نقشه 

برداري ارائه شده توسط متقاضی (ممهور به مهر مهندس نقشه بردار) داراي تخلفات به شرح 
:زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 16.28متر -1
 مربع

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -2
 32.56 متر مربع (هر طبقه بسطح 16.28متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بمساحت 2.29 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده -3
.است

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 10.02متر مربع  -4
.داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

با توجه به عدم اجراي درب هاي ورودي پارکینگ الزم به ذکر است که مشخصات درب  *
قابل نصب  مطابق پروانه صادره حداکثر یک درب بطول حداکثر 4 متر خواهد بود بدیهی 

.است هر گونه مغایرت احتمالی در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام 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، 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 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,118,073,600(یک میلیارد و  
یکصد و  هجده میلیون و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 166.38  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 3/96/19359 بدوي خیابان  
شهدا  
شهید 
رستگار

3-2-10203-32-1-0-0 62

 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 128,452,800(یکصد و  بیست و  هشت میلیون 
و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.46  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 175 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 495.60 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 24.82 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 136.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 34.17  -2

مترمربع )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  -3

انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.72 مترمربع می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.49 متر مربع و در  -4

 طبقات مجموعا به سطح 4.88 مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 76.46 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد و طول درب برابر ضوابط الزامیست *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

.با عنایت به اینکه سازه خاصی احداث نگردیده و اینکه بخش اعظم ملک در کاربري 
ورزشی واقع گردیده و باتوجه به عدم احراز تخلف نامبرده و همچنین بلحاظ تشویق 
مالکین در احداث اماکن ورزشی ، لذا به رد آن اظهار نظر می گردد .  و در خصوص 

عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 
نماید.

سایر 1184.45  0
 

1020000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/01 3/96/19361 بدوي کوي امام  
رضا 

خرمشهر 
بهار 32

3-3-10443-13-1-0-0 63

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  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 191,953,800(یکصد و  نود و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

سه هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 62.73  3
 

1020000  , 1395 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی  محصور طبق 
نقشه برداري ارائه شده  و خط عادي به مساحت عرصه حدوداً 3962.8485  مترمربع به 

:شرح موارد ذیل می باشد

دیوار گذاري بدون مجوز به طول 263 متر و به ارتفاع 2 متر  با قدمت سال 1-1391

 احداث زمین چمن مصنوعی روباز به سطح 1184.45 مترمربع با قدمت در سال 2-1392
احداث اعیان با مصالح بلوکی به سطح 62.73 متر مربع به صورت نگهبانی با قدمت سال  -3

 1395 می باشد
با توجه به نامه شماره 47304 مورخ 1393/10/17 مدیریت محترم طرح هاي توسعه  -4
شهري مبنی بر استفاده از ضوابط فضاي سبز جهت محاسبه پارکینگ مورد نیاز ،(ضوابط 
فضاي سبز به ازاي هر 250 مترمربع یکواحد پارکینگ روباز مورد نیاز است) که تامین 

.پارکینگ در فضاي باز میگردد
داراي تابلو به ابعاد 5 * 1 متر *--*

برابر طرح تفصیلی جدید و خط پروژه شماره 941  بخشی از ملک به سطح 994.70 *----*
 متر مربع در کاربري فضاي سبز بوده که از این مقدار به سطح 70.59 متر مربع در تعریض 
خیابان 12 متري آتی می باشد و بخش اعظم ملک در کاربري ورزشی به سطح 2998.14 متر 
مربع بوده که از این مقدار نیز به سطح 158.38 متر مربع در تعریض خیابان 12 متري آتی 

 مذکور می باشد

داراي سوابق گزارش و تخلفات آیتم هاي اول و دوم در کمیسیون ماده صد می  *-----*
باشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *-------*
95/38/53595/ص به تاریخ 95/09/23 را دارد

.مرالتب 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 قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 357,337,000(سیصد 

و  پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 115.27  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19362 تجدید 
نظر

خیابان  
شهداء 
انتهاي 
کوچه 
موالئی 
بعدازبن 
بست 47 
سمت راست
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نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به گواهی استحکام 
بنا از سوي مهندس ناظر ساختمان و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن 

تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 
به مبلغ  47,817,500(چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 154.25  0.1
 

3100000  , 1392 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 ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی  به مساحت حدود 65
 مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی 3/5 اشکوبه بدون مجوز می باشد که 

عملیات ساختمانی آن رو  به اتمام است با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1392می باشد و  
 : برابر نقشه برداري ارائه شده  شامل

 .همکف بصورت پارکینگ بازیربناي 63/13 مترمربع -1

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 63/13 مترمربع که این واحد راه دسترسی  -2
 . به بام وشیروانی را نخواهد داشت

طبقه دوم بازیرزبناي 73/95  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 10/82 مترمربع کنسول  -3
 .  غیر مجاز به سمت کوچه می باشد

طبقه سوم   بااحتساب تراس اختصاصی  روباز بازیرزبناي 73/95  مترمربع که از مقدار  -4
فوق بسطح 26/95مترمربع تراس روباز و   بسطح 10/82 مترمربع کنسول غیر مجاز بصورت 

. تراس روباز  به سمت کوچه می باشد  وبا طبقه دوم بصورت یکواحد درامده
درمجموع درهمکف وطبقات بسطح 115/27  مترمربع داراي مازاد برتراکم  وبسطح 154/25 

  . مترمربع درحد تراکم می باشد

براي دو واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ براساس ضوابط گردیده . وبرابر خط پروژه 
پیوست به شماره 531  بسطح 4 مترمربع از اعیان تاارائه سند مالکیت در تعریض کوچه 10 
متري قرار دارد ضمنا کوچه حد شمال بصورت بن بست 6 متري ودران حد فاقد عقب نشینی 

  .  می باشد  . وبسطح 38/13 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز خواهد داشت

ضمنا بصورت غیابی برابر صورتجلسه مورخه 94/2/19 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به 
تخریب بنا گردیده  .  حالیه درخواست  بررسی مجدد رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 

. 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 221,278,000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  
هفتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.69  2
 

3100000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/07/15 3/96/19366 بدوي شهید  
انصاري 
ارشاد ك 
نارون ب 
حاجی پور  
ك نارون ب 
حاجی پور

3-3-10031-8-1-0-0 65

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 22.37 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 34,673,500

(سی و  چهار میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید.

جریمه 22.37  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراماً جهت  پالك ارائه شده پروانه ساختمانی بشماره 92 - 1394/11/01 بصورت  2.5 طبقه 
در یک واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 241.47 متر مربع  با 

استفاده از سقف تراکمی اعطایی بمساحت 20.37 متر مربع  (که از مقدار فوق بسطح 6.34 
. متر مربع بصورت کنسول در تراز کف طبقه اول جهت تامین پارکینگ )  صادر گردیده

.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد
.داراي گواهی عدم خالف در مرحله سقف اول بشماره 111072 مورخ 1394/12/27 میباشند

:برابر نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح ذیل میباشند
.اضافه بنا خارج از تراکم و طول 60% در طبقه اول بسطح 5.53 متر مربع -1
. اضافه بنا خارج از تراکم و طول 60% در طبقه دوم بسطح 0.12 متر مربع -2

حذف انباري در زیرشیروانی و احداث یک چشمه اتاق بسطح  22.36 متر مربع که با  -3
توجه به ارتفاع و سربندي اجرا شده بصورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی 

.میباشد
کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 2.68 متر مربع و در  -4

 طبقات اول و دوم هرکدام بسطح 2.50 متر مربع (مجموعاً بسطح 7.68 متر مربع )
. اضافه بناي مربوط به سقف تراکم بسطح 20.37 متر مربع -5

. در همکف کاهش بنا بسطح 0.81 متر مربع
.پارکینگ مورد نیاز تامین شده
. درب سواره و پیاده اجرا نگردید

 .مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اقرا صریح مالک در الیحه 
دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، 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  8,493,600(هشت میلیون و  چهارصد و  نود و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.78  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 3/96/19367 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی  کوچه  
گلستان - 
دومین 

فرعی سمت 
راست 
-دومین 
 پالك

3-1-10205-500-1-0-0 66

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 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 9,180,000(نه میلیون و  
یکصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 7.65  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 101 
وضع موجود در حال احداث بناي بدون مجوز در مرحله اجراي ستون همکف(بدون . متر مربع
بابت احداث بناي بدون مجوز بسطح 87 متر مربع داراي راي تخریب غیابی .سقف) میباشند
از کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 5011 مورخ 1393/06/29 بوده که برابر نقشه  ارائه شده 
مساحت عرصه موجود با توجه به عقب نشینی .گزارش اصالحی بشرح ذیل تقدیم میگردد
در . همکف  بسطح حدود 78.43 متر مربع.رعایت شده در محل حدود 95.18 مترمربع است
خصوص تعداد واحد مسکونی و کسري پارکینگ با توجه به مرحله ساختمانی امکان اضهار 
طبق خط پروژه پیوست بشماره 2437 بسطح حدود 7.52 متر مربع از اعیان .نظر وجود ندارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد.در تعریض کوچه 8 متري 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  297,292,800(دویست و  نود و  هفت میلیون و  دویست و  نود 

و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.24  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 3/96/19369 بدوي رسالت  
روبروي صدا 
وسیما  

شهیدقنبرزا
ده

3-1-10125-46-1-0-0 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 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  371,952,000(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه 
و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.8  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 با 
ضریب0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  24,074,400(بیست و  چهار میلیون و  

هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 14.33  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19369 بدوي رسالت  
روبروي صدا 
وسیما  

شهیدقنبرزا
ده

3-1-10125-46-1-0-0 67

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 195 مورخه 94/12/27 در 4/5 طبقه 
بانضمام زیرشیروانی ( با احتساب 8 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به مجموع 

زیربناي 720.80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
اجراي اسکلت طبقه چهارم  می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد حالیه برابر پالن نقشه 
در همکف داراي -1:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 3.78 متر مربع بانضمام تبدیل 
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه -2 2.09 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت 51.87 متر مربع (هر طبقه بسطح 
17.29 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0.68 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در 
طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 2.04 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی 
به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي  بمساحت 43.63 متر مربع -3.تبدیل شده است
اضافه بنا در طبقه چهارم دارد همچنین بمساحت 0.61 متر مربع از فضاي راه پله تبدیل به 
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور  -4.فضاي مفید مسکونی شده است
مساحت کلی -5..پروانه به مساحت 14.33 متر مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

زیرشیروانی بسطح 14.02 متر مربع افزایش یافته است (بمساحت 1.91 متر مربع از این مقدار 
الزم به ذکر است  *  مربوط به افزایش سطح انباري ها مازاد بر 5 متر مربع می باشد.)
پارکینگ هاي احداثی نیز پس از اجراي کامل ساختمان(احداث درب هاي ورودي،دیوار 
چینی و...) در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي قابل بررسی و تایید می باشد فلذا تا این 
مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده و پس از تکمیل ساختمان و  بازدید از ملک هر گونه 
حالیه با لحاظ مشروحه فوق . مغایرت احتمالی (در زیربنا و...)قابل بررسی مجدد می باشد
مالک تقاضاي پاسخ استعالم بانک  را دارند مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور 

.تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  1,110,076,800(یک میلیارد و  یکصد و  ده میلیون و  هفتاد و  
شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 165.19  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19371 بدوي شالکو  
شهرك 
 استقالل

3-2-10097-12-1-0-0 68

تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر 
خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده است لذا موضوع از شمول 

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

جریمه 73.35  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 داراي پروانه شماره 123 مورخ 1393/12/13   می باشد که بصورت 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي 499/4 متر 

مربع(بدون استفاده از سقف تراکم
اعطایی) صادرویکبار درمورخه 94/12/20 تمدید گردیده  ، عملیات ساختمانی نازك کاري 

 :  است ودرخصوص
افزایش بناي مازاد برتراکم خارج از 60% طول مجاز   درطبقه همکف بسطح 46/22  -1

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم  خارج از 60% طول مجاز  درطبقه اول  بسطح   32/35   -2

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم  خارج از 60% طول مجاز  درطبقه   دوم بسطح   32/35     -3

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم خارج از 60% طول مجاز   درطبقه سوم بسطح   32/35    -4

 . مترمربع
کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 21/92 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -5

 . درحد تراکم
افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 6 واحد که مساحت واحد کوچکتر به کسر   -6

 افزایش بناهاي
ذکر شده یکواحد درطبقه اول بسطح   24/45  مترمربع ،  یکواحد درطبقه دوم بسطح 

 . 24/45  مترمربع   یکواحد درطبقه سوم بسطح 24/45  مترمربع   می باشد
ضمنا  براي6 واحد مسکونی رعایت پارکینگ میگردد  ومشمول نما ومنظر میگردد.  . حالیه 

.درخواست  گواهی عدم خالف  را دارند.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

68

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی و با عنایت به حجم کم تخلفات، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 

ها با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
31,852,500(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 20.55  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 3/96/19372 بدوي بلوار امام  
خمینی-می
دان گیل  
شهرك امام 
حسین 
انتهاي 
 کوچه

3-3-30296-58-1-0-0 69

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 176 - 1394/12/27 بصورت 3.5 
, طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی

با زیربناي کلی 411.45 متر مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 91.87 متر 
مربع(که از مقدار فوق بسطح 10.18 متر مربع بصورت سایبان در همکف جهت تامین 

.پارکینگ است)  صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ممهور ارائه شده 

: داراي اضافه بنا خارج از مدول پروانه بشرح ذیل است
.در همکف بسطح 0.72 متر مربع اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2
19.83 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود 6.61 متر مربع)

. کاهش بناي  زیرشیروانی بسطح 1.46 متر مربع
اضافه بنا تا اینمرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه بوده و در صورت هرگونه تغییر و افزایش 

.مساحت در زمان ارائه نقشه برداري تفکیکی پایانکار قابل بررسی مجدد است
فاقد کسري پارکینگ تا اینمرحله .(ورودي سواره و پیاده در محل اجرا نگردیده است)

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2 واحد کسري پارکینگ  مستنداً به تبصره 5  ماده صد ؛قانون فوق االشاره 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 50 متر مربع 

جمعاً به مبلغ  155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم 
میدارد 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/27 3/96/19373 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر   
کوچه طالب 
سربازي - 
بن بست 10 
- سمت 
چپ

3-3-10376-18-1-0-0 70

در خصوص اعتراض آقاي معرفت ایزدي  نسبت به راي شماره 3.93.3530 مورخ 
93.4.25 کمیسیون  بدوي با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و نیز همکاري مالک در ارائه مستندات الزم از 
جمله ارائه گواهی استحکام بنا؛ فلذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد؛ ضمن نقض 

راي بدوي مستنداً به تبصره 2و4و5 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 86.225 متر مربع (بناي داخل 

تراکم)ونیز به پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي خارج 
از تراکم بمساحت 53.995  متر مربع صادر و اعالم می نماید

جریمه 140.21  0.1
 1.25 
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً گزارش زیر بدون بازدید میدانی و بر اساس  پرونده واحد خالف (397 راي 93) و بر 
اساس آخرین راي موجود وجهت تکمیل فرم تحلییل درامدي( کدهاي عوارضی) میباشد که 

:بصورت
یک قطعه زمین نسقی بمساحت90/45 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 2 اشکوبه (یک 

طبقه بر روي همکف) در دو واحد مسکونی  با قدمت  1392 احداث گردیده که از بابت
همکف : 68.25 متر مربع (60.09 متر مربع مسکونی - - 8.16 متر مربع راه پله ) 
طبقه اول : 71.97 متر مربع (66.27 متر مربع مسکونی - - 5.70 متر مربع راه پله )

. دو واحدکسري پارکینگ
داراي راي تجدید نظر بشماره (3/96/19373 مورخ 1396/03/27 میباشد

مراتب  با توجه به فرم تحلیل درآمدي ( تعیین کدهاي عوارضی) جهت صدور دستورات 
.مقتضی  تقدیم حضور میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم راضیه قربانعلی نضارپور؛  بشرح  ما به التفاوت 
افزایش بنا س مسکونی بصورت همزمان ساز به متراژ 8.38 متر مربع ، 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 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 460900(چهارصد و  شصت 

هزار و  نهصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 8.38  1
 

55000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 3/96/19378 بدوي شالکو-  
دیانتی  
ماهی 
رودخان 

نبش کوچه 
نهم
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه به سطح 80 
متر مربع و برابر نقشه برداري به سطح 77.93 متر مربع و مشتمل بر یک باب خانه ویالیی  
اعیان مسکونی با قدمت سال 58 و اعیان تجاري با  *--* بانضمام یک باب مغازه می باشد
از بابت اعیان مسکونی داراي سوابق  *----* توجه به مدارك با قدمت سال 90 می باشد
گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به سطح 45 متر مربع می باشد که حالیه باستناد نقشه 
 *-----* برداري ارائه شده داراي اضافه بنا همزمان ساز به سطح 8.38 متر مربع می باشد
مغازه مذکور باستناد نقشه برداري ارائه شده به سطح 11.18 متر مربع می باشد و با توجه به 
مدارك ارائه شده از قبیل پروانه کسب با قدمت سال 90 بوده و برابر ضوابط وقت فاقد کسري 
باستناد خط پروژه شماره 664 به سطح  9.59 متر  *------* پارکینگ تجاري  می باشد

مربع در تعریض میباشد که از این مقدار به سطح 6.18 متر مربع از اعیان تجاري می 
حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *-------*باشد
مرالتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 95/1446/ص به تاریخ 95/11/27 را دارد

.تقدیم می گردد
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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 افزایش بناي تجاري(همزمانساز)، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,275,750(یک 
میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 1.4  2
 

455625  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/09 3/96/19380 بدوي خ   
الهیجان 
ضلع  
شمالی  
میدان  
جانبازان 
شیرینی  
خاتون

3-3-10366-1-1-0-0 72

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دوقطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 34,171,875(سی و  چهار میلیون و  یکصد 

و  هفتاد و  یک هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت عرصه نسقی به مساحت 161/3مترمربع 
به ترتیب به مساحتهاي 17/5مترمربع با بالکن به مساحت  مشتمل بر یک باب مغازه 7دهنه
سوم به  15مترمربع(یک دهنه) و دوم به مساحت 81/8مترمربع فاقد بالکن (سه دهنه)
مساحت 62مترمربع با بالکن به مساحت 25مترمربع (سه دهنه)   که به عنوان گارگاه 
در یک واحد بصورت نسقی در مجموع با زیر بناء  161/3 شیرینی پزي وفروش شیرینی

و پرونده مترمربع داراي بالکن به مساحت 40مترمربع  داراي سوابق در واحد محترم خالف
مختومه میباشد .در حال حاضر با توجه به نامه اداره کل راه وشهرسازي به صورت سه باب 
که با توجه به نقشه برداري ارائه شده وضع مغازه مجزا تقاضاي دریافت سند مالکیت را دارند

اولین مغازه از حد شرق(مغازه مورد  -:موجود به صورت کلی به شرح زیر می باشد
فاقد فعالیت و تابلو  که پس  درخواست) به مساحت 23مترمربع و بالکن 18/70مترمربع خالی
مغازه دوم از حد -.از پرونده مختومه داراي باالبر برقی به بالکن و پشت بام تهرانی می باشد
که پس از پرونده  شرق به صورت کارگاه شیرینی پزي به مساحت 80/5مترمربع فاقد بالکن
مغازه -. مختومه اقدام به نصب دستگاه خودپرداز بانک بدون افزایش زیربناء نموده است
سوم از حد شرق به صورت شیرینی خاتون به مساحت 59/20مترمربع با بالکن بتنی  به 

-:داراي تابلو به ابعاد 1/2*15متر و موارد تخلف زیر مشاهده گردید مساحت 21/30مترمربع
در مجموع مساحت سه مغازه 162/7مترمربع می باشد که 1/4مترمربع نسبت به پرونده 
همچنین با توجه به - مختومه داراي اضافه بناء همزمانساز با توجه به ارائه نقشه می باشد
به  بررسی قدمت دیوارهاي موجود و نحوه انشاء گزارش موجود در پرونده در زمان ارسال
کمیسیون  سه باب مغازه بوده است  که با صحو قلم کارشناس یک باب به کمیسیون اعالم 
بنابراین از بابت سه باب مغازه دو واحد کسري پارکینگ تجاري نیز دارند که  گردیده است
از شیرینی فروشی به کارگاه داراي درب دسترسی می باشد که -.کمتر گزارش گردیده است
پس از پرونده مختومه در مغازه اول از حد شرق  باالبر برقی به بالکن و -.باید مسدود گردد
ضمنا با .پشت بام تهرانی احداث گردیده است  که در بازدید مجدد باالبر برچیده شده است
توجه به قرار گیري ملک در زیر کابل برق فشار قوي با توجه به خط پروژه شماره 1262 

به مساحت 132/10  مترمربع از کل ملک در  حریم  برق فشار قوي  قرار دارد و فاقد  پیوست
با توجه به خط پروژه شماره 1262پیوست 0/12 .عقب نشینی از بر بلوار امام رضا می باشد
مترمربع از این مغازه در حریم برق فشارقوي قرار دارد و فاقد عقب نشینی از بر بلوار امام 
توضیحاً : با توجه به اینکه از بابت هر مغازه به صورت مجزا داراي درخواست -.رضا می باشد
و در نتیجه کد نوسازي مجزا می باشند جهت  سند مجزا  ومعرفی از اداره راه وشهرسازي
تا پس از تعیین تکلیف  تعیین تکلیف کلی بر روي اولین مغازه گزارش  نوشته شده است
مراتب جهت استعالم اداره کل  .خالف ساختمان  سه مغازه به صورت مجزا پاسخ داده شود
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.راه وشهرسازي به حضور تقدیم 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 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه 

بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  269,204,000(دویست و  شصت و 
 نه میلیون و  دویست و  چهار هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 86.84  1
 

3100000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/02/16 3/96/19381 تجدید 
نظر

خ فلسطین  
 پشت تازه 

آباد  
زمینهاي 
 نهضت
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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 128,371,000(یکصد و  
بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  یک هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 82.82  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده داراي  پروانه ساختمان مسکونی  بشماره  135 مورخ 
1392/07/23  بصورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل بمساحت 463/91 متر 

.مربع و استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 82.82 متر مربع صادر گردیده
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و برابر نقشه برداري ممهور  ارائه شده داراي 

.اضافه بنا بشرح ذیل میباشد

. اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت 17.98 متر مربع -1
اضافه بنا در مجموع  طبقات اول تا سوم بمساحت 53.94 متر مربع (هر طبقه حدود   -2

17.98 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در مجموع همکف و طبقات اول تا سوم بسطح  -3

14.92 متر مربع(هر طبقه بسطح 3.73 متر مربع.)
اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بکسر طبقه چهارم بدلیل عدم اجراي آن  بسطح -4

. 62.11 متر مربع

.کاهش بنا بسطح 83.67 متر مربع بصورت عدم اجراي طبقه چهارم
فاقد خرپشته در راه پله به بام بوده و راه دسترسی بوسیله پله فلزي ثابت یک طرفه 

.(نردبان)اتفاق می افتد

.مورد درخواست استعالم دفترخانه.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 علیرضا ساده پاچ کناري ؛ بشرح افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول ودوم  جمعاً به متراژ 34.58 مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به 

متراز 93.69 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 
31.58 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 93.69 متر مربع جمعاً  
بمبلغ    306,016,500(سیصد و  شش میلیون و  شانزده هزار و  پانصد)ریال صادر و 

اعالم میدارد. .

جریمه 128.27  0.5
 1.5 
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 3/96/19383 بدوي پیر کالچاي  
-شهرك 
فجر 

آزادگان  
سوم

3-1-10285-20-1-0-0 74

توضیحات بازدید احتراما پالك ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 183 مورخه94/12/27
 به صورت ساختمان 3/5طبقه در 3 واحد مسکونی می باشد که با استفاده از سقف تراکم 

 اعطائی به مساحت 93/69 مترمربع
و رعایت ضوابط سیما ومنظر شهري صادر گردیده است . پروانه داراي اعتبار می باشدو در 
حال حاضرسربندي اجرا شده است و ساختمان به صورت 2/5طبقه  در مرحله سفت کاري 

. می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیربیشتر از  5درصد زیربناي پروانه صادره  

:مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد به مساحت 4/90-

 مترمربع
اضافه بناء در طبقه اول و دوم خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد هرکدام به مساحت -

 14/35مترمربع
کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه اول و دوم هر کدام به -

 مساحت 0/49مترمربع
طبقه سوم اجرا نشده است بنابراین با محاسبه تراکم زمان پروانه 12/63مترمربع از سقف -

.تراکم اعطائی استفاده نموده است
 .در راه پله  زیر شیروانی 0/51مترمربع کاهش بناء دارند - 

رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد.(در زمان بازدید دربها اجرا نشده بود و رعایت -
دو متر فاصله عبور در زمان پایانکار الزامی می باشد)

.مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 774,500(هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  
پانصد) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید

جریمه 61.96  0.1
 

125000  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 3/96/19384 بدوي شهرك صبا  
میدان امام 
حسین صبا 
کاشف

3-1-10318-25-1-0-0 75

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 6,250,000(شش میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

125000  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه  عادي به عرصه بمساحت 80 متر 
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي مربع بصورت یکباب خانه ویالیی فاقد مجوز میباشد
متقاضی  عرصه وضع موجود  بمساحت 78/89 متر مربع میباشدکه طبق پالن معماري ارائه 
خانه ویالیی  باقدمت سال1383  ( با توجه به قبض برق)با زیربناي  49/68  -1:شده شامل
داراي سایبان  از نوع چوبی  با ایرانیت سایه روشن بمساحت 12/28 متر مربع با  -2متر مربع
جهت مشخص شدن داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد -3.قدمت سال 1383 میباشد
حالیه متقاضی  مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه وانعکاس ملک بر روي آن میباشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی .درخواست پاسخ استعالم اداره آب و فاضالب را دارند
با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه  ***.تقدیم حضور میگردد
کوچه 6 متري ( حد  بشماره 567 ( بپیوست) بمساحت 1/13 متر مربع از عرصه در تعریض

غرب) ( که از این مقدار بمساحت 0/34 متر مربع نیز شامل اعیان میباشد)قرار 
****.مراتب جهت  دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد****میگیرد

 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 121,430,400(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  
چهارصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.28  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19386 بدوي پشت چاپ   
جاوید 
کوچه 
پروین 

 (شعاعی 3)

3-2-10083-205-1-0-0 76

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 268,833,600(دویست و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد 
و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.72  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19386 بدوي پشت چاپ   
جاوید 
کوچه 
پروین 

 (شعاعی 3)

3-2-10083-205-1-0-0 76

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  179  مورخه 
94/12/27 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  72/28    مترمربع بصورت 4
  طبقه روي پیلوت در 4  واحد مسکونی و4 باب انباري درزیرشیروانی  بازیربناي کل  520/41
  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سقف آخر   است وبرخالف مدلول پروانه 
افزایش بناي مازاد  -2 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 8/4 مترمربع -1 : داراي

 -3 برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 33/6  مترمربع ( هرطبقه 8/4 مترمربع )
افزایش بنا درراه پله زیرشیروانی بسطح 3/72 مترمربع .  می باشد رعایت پارکینگ میگردد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد . 
با عنایت به محتویات پرونده  ونامه  شماره ش ر-30877-1396 مورخ 96.2.20

شهرداري  ضمن اصالح  متراژ تخلف از95مترمربع به 98مترمربع ؛ با ملحوظ قرار دان 
سایر موارد مندرج در مفاد راي بدوي 3/94/11799 مورخ 94.5.1راي به تخریب بناي 
بدون مجوز صادر و اعالم می دارد ؛ راي اولیه با لحاظ راي تصحیحی داراي اعتبار می 

باشد و ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است./

سایر 98  0
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19390 اصالح
ي 
بدوي

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

27   

3-3-10408-69-1-0-0 77

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده , برابر فروشنامه  بصورت یکباب خانه با عرصه  نسقی  بمساحت  73
 مترمربع ,(کمتر از 75 متر مربع )

بابت اعیان بسطح 73 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي تخریب غیابی از 
 کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 19390 مورخ 96/04/20 بوده

.که گزارش اصالحی با توجه به نقشه ارائه شده بشرح ذیل تقدیم میگردد
اعیان یک طبقه بمساحت 69.5 متر مربع در یک واحد مسکونی که بدون مجوز شهرداري با 

. قدمت 1393 احداث گردیده و در حال بهره برداري است
. یک واحد کسري پارکینگ

. بسطح 9 متر مربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت , وضع موجود فاقد اشرافیت
. اعیان بسطح 58.40 متر مربع داخل تراکم و بسطح و بسطح 11.10 متر مربع

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 725 بسطح حدود 8 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 
. 10 متري جدید و پخ دوگذر قرار دارد

مراتب بپیوست  نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد در خصوص اصالح نام مالک تقدیم 
.میگردد

77

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی خارج از تراکم  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ  2,470,950(دو میلیون و  چهارصد و  هفتاد هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.38  1.5
 

85000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19391 بدوي خ هالل 
احمر -هالل 
7-فرعی 
اول -کوچه 

بهار

3-3-10471-90-1-0-0 78

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  902,275(نهصد و  دو هزار و  دویست و  هفتاد و  پنج) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 106.15  0.1
 

85000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک باب خانه مسکونی ویالیی به صورت نسقی 
برابر نقشه برداري داراي عرصه اي به سطح 100.93 متر مربع و اعیان مسکونی به صورت 
قدمت بنا باستناد فیش برق ارائه  *---* دوبلکسی و به سطح 125.53 متر مربع می باشد
باستناد طرح تفصیلی جاري و خط پروژه شماره 941  ،  *----*شده به سال 1378می باشد
برابر طرح تفصیلی جدیدي ملک در کاربري  *------* ملک فاقد عقب نشینی می باشد
واقع گردیده است و  بر همین اساس و نیز با توجه به مساحت   R112  مسکونی و در پهنه
عرصه  کمتر از حد نصاب 150 متر مربع ، به سطح 19.38 متر مربع داراي خارج تراکم می 
حالیه درخواست پاسخ استعالم  *-------*رعایت پارکینگ می گردد *-------*باشد
مرالتب اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره 95/1278/ص به تاریخ 95/11/02 را دارد

.جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

78

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3رشت بطرفیت آقاي قربانعلی رحمتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقهات اول و دوم و 
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید ساختمان ؛ جمعا بمساحت 73.23 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   یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ  227013000(دویست و  

بیست و  هفت میلیون و  سیزده هزار )ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 73.23  1
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/04/13 3/96/19392 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 

خبرنگار - 
بن بست 
هشتم

3-1-10002-32-1-0-0 79

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  105  مورخه 95/10/1 
 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی

بصورت 2  طبقه روي پیلوت در2   واحد مسکونی با یکباب انباري درزیرشیروانی بازیربناي  
کل  230/96  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی

 : درحد سفت کاري  است وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 21/78 مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بصورت مسکونی بسطح 21/78 مترمربع -2
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم  بصورت مسکونی بسطح 21/78 مترمربع می  -3

 .  باشد
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 2/15  مترمربع ودر طبقات بسطح  وطبقات 5/74   -4

 .  مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید
 . رعایت پارکینگ میگردد ودرزیزشیروانی بسطح 2/62  مترمربع داراي کاهش بنا می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

79

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي ابراهیم راجعی 
شکارسرایی   مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی  بصورت ویالیی 
به قدمت 23 سال ؛ به متراژ  69.77   مترمربع  که از این مقدار 40.19  متر مربع بناي  
داخل تراکم و 29.58  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 2و4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 40.19  متر مربع ونیز به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی نسبت به مساحت 29.58  متر مربع جمعاً  به مبلغ    

3,871,120(سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  یک هزار و  یکصد و  بیست)  ریال  
محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 

به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 69.77  0.1
 1.5 
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19396 بدوي آج بیشه  
امام رضا 
اسدي

3-3-10458-11-1-0-0 80

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت (مفروزي سال 80)بصورت 
ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت عرصه 88.90 متر مربع وضع موجود با توجه به پالن 

نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مشتمل است بر یک واحد ساختمان یک طبقه 
ویالیی با اسکلت بلوکی بانضمام یک باب سرویس بهداشتی در محوطه به مجموع زیربناي 

69.77 متر مربع که قدمت آن با توجه به تاریخ نصب کنتور برق به حدود 23 سال می رسد و 
ضمنا با .از بابت آن هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نگردید
توجه به پالن مذکور مساحت عرصه 92.54 متر مربع (3.64 متر مربع)بیشتر از سند صادره 
است همچنین با عنایت به قدمت بنا و ضوابط جاري سال ساخت فاقد کسري پارکینگ می 
باشد.باستناد خط پروژه شماره 1086 پیوست بمساحت حدود 42.30 متر مربع از کل ملک 
(37.69 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) از وضع موجود در مسیر تعریض کوچه 8 
.متري اصالحی قرار دارد. مراتب جهت پاسخ استعالم دفترخانه بحضور تقدیم می گردد

80

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  2,318,550(دو میلیون و  سیصد و  هجده هزار 
و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد و در خصوص عقب نشینی مقدارمساحت 0.56

مترمربع ازعرصه که درتعریض خیابان 10متري قرارداردمقرر گردید شهرداري  
درموردعقب نشینی آنبرابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 35.67  0.1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19397 بدوي توتدار   
زمان

3-1-10205-624-1-0-0 81

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  16,250,000(شانزده میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی بمساحت 100 متر 
, مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان یک طبقه با قدمت تقریبی سال 1389 با مصالح 
.سنگ که بدون مجوز احداث گردیده است و بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است

طبق نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 102.19 متر مربع و اعیان بمساحت حدود 
.35.67 متر مربع (داخل تراکم ) میباشد

.یک واحد کسري پارکینگ
.بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف میباشند

برابر خط پروژه جدید بشماره 1463 و جانمایی انجام شده بمساحت 5.30 متر مربع از عرصه 
.در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد
. مورد درخواست استعالم اداره برق

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

81

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و به جهت 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 ك ش / 890 مورخ 25/12/95 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 50000000 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 ,10,000,000(ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16  0
 

219375  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19402 بدوي بلوار امام 
علی (ع) 
بعد از کوي 
زمان  
باطري 

سازي سید

3-1-10205-133-1-0-0 82

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده در راستاي طرح جمع آوري اطالعات امالك تجاري بر بلوارها ، بر اساس 
مشاهدات بیرونی بصورت  یک باب مغازه تا ارائه مدارك و پالن وضع موجود از سوي مالک 
بمساحت حدود 16 مترمربع  با فعالیت تعمیرات باطري اتومیبل با قدمت حدود سال 1383 
(تا ارائه مدارك از سوي مالک) فاقد تابلو وبالکن با ارتفاع حدود 2/80 متر  میباشد که از 
بابت احداث آن مدرکی در سیستم شهرسازي منطقه (سرا) مشاهده نگردید. کالً مازاد بر 

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک .تراکم میباشد
مراتب بپیوست دعوتنامه به مالک و عدم پیگیري مالک بحضور تقدیم .بر روي آن میباشد

.میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث 
مکان تجاري بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و به جهت 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 11-1-69 مورخ 25/12/95 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 1050000000ریال 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 ,210,000,000(دویست و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 34.88  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 3/96/19403 بدوي بلوار  
مدرس - 
پشت آتش 
نشانی 

روبروي بن 
 بست 7

3-1-10288-38-1-0-0 83

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 232,500,000(دویست و  سی و  دو 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه شماره 87 مورخ 88/4/28 و عدم خالف بشماره 
92625 مورخ  1393/10/15 و همچنین گواهی پایانکار بشماره 101356 مورخ 1394/01/27 
توضیح اینکه طی بازدید بعمل بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی صادر گردیده
آمده مالک در سالجاري بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت 34/88 متر 

مربع به 2 باب مغازه فاقد بالکن نموده و بابت آن دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
.دارند.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و به جهت 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 100164مورخ 17/1/96 ارزش سرقفلی مکان موصوف 
را به مبلغ 550000 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 ,,110,000(یکصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.9  0
 

50000  , 1355 احداث مغازه بدون مجوز 1396/03/02 3/96/19404 بدوي خ شهدا-  
آج بیشه   
جنب گرمابه 

 بهار

3-2-10317-16-1-7-0 84

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند اجاره مستقل به شماره 64789 مورخ 
62/10/6 به صورت دو باب نمره داخل گاراژ آزادي که وضع موجود به صورت یک باب مغازه 
مکانیکی  با مصالح بنائی و قدمت سال 55 (نصب کنتور) به مساحت 34/90 مترمربع که از 
با توجه به خط پروژه شماره 1696موجود در  . بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد

سیستم فاقد عقب نشینی از بر 45متري بلوار  امام رضا می باشد.با توجه به قدمت بناء فاقد 
جهت تعیین حد و حدود پالك ثبتی .کسري پارکینگ می باشد.فاقد بالکن و تابلو می باشد
نیاز به ارائه سند مالکیت و نقشه ثبتی ملک می باشد.مراتب جهت استعالم  عدم مسیر 

.دفترخانه به حضور تقدیم میگردد

84

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
14114-96/01/30 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   7500000(هفت میلیون 
و  پانصد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 15  0
 

850000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19406 تجدید 
نظر

ماهی  
رودخان 
شهید 
انصاري  
پارس3 
همتی

3-3-10129-9-1-0-0 85

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا دخارج از تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ   26,900,900(بیست و  شش میلیون و  نهصد هزار و  نهصد)ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.5  1.5
 

329063  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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  3,784,225(سه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  
دویست و  بیست و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 115  0.1
 

329063  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب ساختمان مسکونی دوبلکس ویکباب 
 : مغازه می باشد که درخصوص

.یک خانه ویالیی دوبلکس به مساحت تقریبی 169.5 مترمربع  -1
یک باب مغازه به مساحت تقریبی 15 مترمربع داراي فعالیت شغلی اغذیه فروشی بدون  -2
محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه تجدید نظر  مورخه  تابلو. داراي سوابق درواحد
رعایت پارکینگ گردیده  96/3/2 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

..خالف جدیدي مشاهده نگردید
.. مقدار عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه وانعکاس ملک برروي ان مشخص میگردد 

  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

85

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
259763-95/04/17 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   44,000,000(چهل و  

چهار میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35  0
 

650000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19407 بدوي بلوار امام  
علی  

نرسیده به 
میدان امام 
علی  جنب 

ملک 
میرزایی  و 
جنب دکه  
چوبی

3-1-10192-452-1-0-0 86

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر خط عادي بصورت یک باب مغازه  نسقی با 
زیربناي حدود 35   مترمربع فاقد بالکن وبه شغل مکانیکی حامد داراي تابلوي بنر داراي 

نورپردازي به ابعاد حدود 1/8متر ×2/9 متر وبراساس تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1389 
می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده ضمنا مغازه فوق با مغازه حد جنوبی همسر 
الزم به ذکر است که با عنایت با  . وشیب سربندي آن به سمت پالك حد شرقی می باشد

قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ   وبرابر  خط پروژه شماره 2255  پیوست فاقد عقب نشینی 
توضیح اینکه بصورت غیابی داراي گزارش   .   . می باشدوخارج از حریم رودخانه قرار دارد

  . درواحد محترم خالف می باشد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث 
مکان تجاري بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و به جهت 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 882/95 مورخ 26/12/95 ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ 50000000 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 ,10,000,000(ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50  0
 

100000  , 1379 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/03/02 3/96/19410 بدوي بلوار امام 
علی (ع)  
بعد از کوچه 
قدر نرسیده 
به کوچه 
رحمان 
جنب 
نانوایی 
صالح 

مکانیکی 
ایرج

3-1-10225-7-1-0-0 87

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده در راستاي طرح جمع آوري اطالعات امالك تجاري بر بلوارها  بصورت 
یکباب مغازه بمساحت حدود 25 مترمربع از نوع بلوك سیمانی داراي بالکن از نوع مصالح 
چوبی  بمساحت حدود 25 متر مربع(بمساحت حدود  8/33 متر مربع در حد یک سوم و 
بمساحت حدود 16/67 متر مربع خارج از حد یک سوم )  با قدمت  حدود  سال 1379  

میباشد. با توجه به قدمت ،فاقد کسري پارکینگ بوده و با فعالیت  شغلی مکانیکی خودرو  
داراي تابلو به ابعاد *1*2.5 متر بر روي پیشانی میباشد.جهت مشخص شدن مقدار عقب 
نشینی نیاز به ارائه نقشه برداري وضع موجود از سوي مالک وانعکاس ملک بر روي خط 
پروژه میباشد. در صورت ارائه پالن و نقشه برداري  وضع موجود از سوي مالک چنانچه 
مغایرتی باشد قابل بررسی میباشد مراتب به بپیوست دعوتنامه به مالک و عدم پیگیري 

.مالک  جهت اطالع تقدیم حضور 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 همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 142,848,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد و  چهل 
و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.08  1
 

3100000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/03/20 3/96/19412 تجدید 
نظر

مدرس -  
امام حسین  

زنبق

3-2-10259-12-1-0-0 88

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 122,450,000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  
چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 3/96/19412 تجدید 
نظر

مدرس -  
امام حسین  

زنبق

3-2-10259-12-1-0-0 88

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  162 مورخه 
94/12/27می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 79   مترمربع بصورت  3 

طبقه روي پیلوت در  3 واحد مسکونی  بازیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل   
387/33 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وبرابر نقشه 

 : برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درهمکف بسطح 11/52  مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین در طبقات بسطح 34/56  مترمربع   -2
. می باشد که رعایت پارکینگ میگردد . توضیح اینکه درزیرشیروانی بسطح 0/28  مترمربع 

 . داراي کاهش بنا وپروانه صادره مشمول دستورالعمل نما ومنظر شهري می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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 3,891,188(سه میلیون 

و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 36.02  0.5
 

162500  , 1378 احداث بناي جداساز 1396/03/02 3/96/19413 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی-کو
چه خوش 
انس-فرعی 
13 - بعد از 
کوچه 
وحدت

3-3-30278-32-1-0-0 89

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  822,140(هشتصد و  بیست و  

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

جریمه 37.37  0.1
 

220000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی بصورت یکباب خانه ویالیی نسقی  طبق فروش نامه عادي 
بمساحت 96 مترمربع میباشد که طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ( ممهور به 
مهر مهندس نقشه بردار) عرصه بمساحت 102.45 مترمربع داراي اعیانات زیر با قدمت سال 
سایبان بساحت 13.11  -2  یکباب خانه ویالیی بمساحت 57.81 متر مربع-1: 1378 شامل
 -4سرویس بهداشتی بمساحت 2.47 در حیاط -3 متر مربع از نوع فلزي با سربندي ایرانیت
جهت مشخص شدن مقدارعقب نشینی و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد
میزان قرار گیري ملک  در حریم رودخانه ( حریم کمی اداره آب و 45 متري رودخانه) نیاز  

تهیه  خط پروژه و  انعکاس ملک بر روي آن  میباشد مراتب با توجه به نامه  ارسالی  
کمیسیون محترم  ماده 100 بشماره  ش ر- 230179-1395 مورخ 1395/11/10 جهت اطالع و 
طبق خط پروژه ارسالی از واحد محترم خط   ***.دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
پروژه بشماره 1543 ( بپیوست) 49/06 متر مربع در حریم رودخانه ( حریم  کیفی (فضاي 

سبز شهرداري)  خارج از عمق 15 متر (حریم کمی اداره آب ) قرار میگیرد ( که از این مقدار 
بمساحت 38/86 از اعیان ( شامل: 23/28 مترمربع از اعیان مسکونی، کل سرویس 

مراتب جهت ( بهداشتی بمساحت 2/47 متر مربع و کل سایبان بمساحت 13/11 متر مربع
.دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

89

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
14481-96/01/30 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   1700000(یک میلیون و 
 هفتصد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 3

جریمه 14.74  0
 

162500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19414 تجدید 
نظر

امین  
الضرب کوي 

 امینی

3-3-10003-20-1-0-0 90

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه نسقی برابر کروکی نقشه 
برداري پیوست به مساحت 14.74مترمربع از مصالح آجري ،بر اساس فیش برق ارائه شده 

قدمت بناء سال 1378 می باشد
که در زمان بازدید تعطیل وفاقد استفاده بود  بالکن و تابلوي تبلیغاتی ندارد.هیچگونه سابقه  
اي در خصوص آن در شهرداري یافت نگردید.با توجه به قدمت بناء فاقد کسري پارکینگ می 

. باشد

توضیحاً اینکه مغازه فوق و مغازه حد غربی داراي سربندي یکپارچه می باشد و همزمان 
.احداث گردیده اند

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.*با توجه به 
__.خط پروژه شماره 2102پیوست فاقد عقب نشینی می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر  ماده 100 به شماره 17622مورخ 
 95/04/30 مبنی بر جریمه  می باشد

 .مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

90

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
233292-95/11/13 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   ,700,000(هفتصد هزار 

)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 90.25  0
 

65000  , 1359 احداث مغازه بدون مجوز 1396/03/06 3/96/19415 بدوي کوي  
کاردان - 
  الهیجان

3-2-10317-32-1-5-0 91

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه (کارگاه تعمییرات دیسک 
صفحه و کالچ داراي تابلو به ابعاد 5*1 متر  ) بمساحت عرصه 90.25 مترمربع و با سال 
ساخت 1359 میباشد که از بابت 12 مترمربع بناي تجاري داراي راي تخریب  کمیسیون 

بدوي ماده صد بصورت گزارش غیابی میباشد که با توجه به نقشه معماري ارائه شده بشرح 
احداث بدون مجوز یکباب مغازه اسکلت فلزي با سال ساخت  1359 *:موارد ذیل میباشد

بمساحت 90.25 مترمربع بصورت ( 62 مترمربع کارگاه درب و پنجره  و 28.25 مترمربع دفتر 
با توجه به خط پروژه شماره 980 بمساحت 54.51 مترمربع در تعریض کوچه 10 متري *.کار )
*.یا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد*.و پیاده رو خیابان 45 متري قرار دارد

./حالیه درخواست گزارش تخلف ملک خود را دارند ./ب

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 740,796,000(هفتصد و  چهل میلیون و  هفتصد و  نود و  
شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 176.38  1.25
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 3/96/19416 تجدید 
نظر

خ شهدا خ  
دیانتی - 
روبروي 
نانوائی 
لواشی 
 امینی

3-3-10322-96-1-0-0 92

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 191,520,000(یکصد و  نود و  یک میلیون و  پانصد و  بیست 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 114  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید داراي پروانه ساختمانی صادره به  dاحتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداث
شماره 223 به تاریخ 92/10/03 به صورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی و زیر شیروانی 
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به   *---*انباري و با زیربناي 832.42 مترمربع می باشد
احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به اتمام یافته و تنها نصب شیرآالت و کابینت و راه 
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات   *----*اندازي آسانسور باقی مانده است
اضافه بنا درهمکف مسکونی  به سطح 34.78 متر  -1 : زیربنایی به شرح ذیل می باشد
احداث بار انداز با مصالح همگن (بتنی)و متصل به سازه به جهت تامین فضاي  -2مربع

پارکینگ به سطح 53.34 متر مربع و ( به صورت عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري 
تبدیل بخشی از پیلوت مسکونی به تجاري به سطح 44.08 متر مربع به  -3 در دو سمت )
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم در مجموع به سطح  -4 صورت 2 باب مغازه فاقد بالکن

کاهش سطح راه پله و افزودن آن  -139.085 مترمربع ( هر طبقه به سطح 34.77 مترمربع )
به بناي مفید در همکف به سطح 0.59  متر مربع و طبقات در مجموع به سطح 1.84 مترمربع 
در هنگام صدور پروانه به سطح 114 متر مربع از  -6( هر طبقه به سطح 0.46 متر مربع  )

با توجه به ضوابط تامین پارکینگ مسکونی زمان صدور  -7خارج تراکم استفاده نموده است
پروانه ( 8 واحد مسکونی ملزم به تامین 6 واحد پارکینگ مسکونی ) می گردد و با توجه به 
یک  *---*متراژ مجموع واحدهاي تجاري ، مشمول به تامین پارکینگ تجاري نمی گردد
واحد پارکینگ مازاد ( قطعه 3 ) جانمایی شده در نقشه برداري ارائه شده به دلیل عدم 
 *-----* مغازه هاي مذکور فاقد بالکن می باشد *----*رعایت ضوابط حذف می گردد
رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در واحد تجاري قطعه دو می گردد لیکن واحد تجاري قطعه 
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر  یک فاقد سرویس بهداشتی می باشد

ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

92

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  249,916,800(دویست و  چهل و  نه میلیون و  نهصد و  شانزده 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.19  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19420 بدوي بلوار  
انصاري-شه
ید یعقوب 
  زاده

3-3-10053-55-1-0-0 93

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 81 به تاریخ 94/10/13 به صورت 5.5 طبقه و در 10 واحد مسکونی با زیربناي 

1706 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و اسکلت می باشد  *---*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *-----*
عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم به صورت تراس غیر مسقف به سطح 37.03 متر  -1

مربع
 کاهش سطح راه پله به سطح 0.16 متر مربع -2

رعایت پارکینگ برابر نقشه هاي ارائه شده در زمان پروانه بدون هیچگونه  *------*
تغییرات می گردد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

93

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 169,243,200(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  دویست و  چهل و  سه 

هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50.37  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 3/96/19421 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
جعفري 
مذهب

3-3-30265-104-1-0-0 94

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره   5  مورخه 95/3/22  
می باشد که بصورت 4طبقه روي پیلوت در8 واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت انباري ،  
بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  61/09  مترمربع  و  بازیربناي کل 1018/94  مترمربع 
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفیدکاري است وبرابر نقشه برداري اصالحی ارائه 

 -2 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/01مترمربع -1 : شده برخالف پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقات اول الی چهارم بسطح   
ضمنا  . 50/36   مترمربع  ، ( هرطبقه 12/59  مترمربع ) وفاقد کسري پارکینگ می باشد
افزایش بناي فوق کمتر از 5درصد زیربناي پروانه صادره می باشد .  درزیرشیروانی بسطح 
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب  . 0/33  مترمربع کاهش بنا دارد

 . جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 0.5 برابر ارزش معامالتی (احداث آسانسور)، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 1,366,876(یک میلیون و  سیصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد و  هفتاد و  

شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9  0.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 3/96/19422 بدوي میدان  
گلسار- ك 
چاپ جاوید  
شعاعی 
دوم- 

ساختمان 
صدرا

3-2-10072-3-1-0-0 95

توضیحات بازدید احتراماً جهت ساختمان فوق پروانه اصالحی به  شماره 311مورخ 81/01/19 به مساحت 
447/15 متر مربع صادر گردیده است و از بابت آن بدون توسعه بناء داراي پایانکار به شماره 

12294مورخ 82/9/1 می باشد که با توجه به درخواست انتقال اجرائی پالك ثبتی 
77/20486 از محل بازدید بعمل آمد و مشاهده گردید در محوطه مشاع ساختمان یک 

دستگاه آسانسور به مساحت حدودي 2/25مترمربع بدون مجوز احداث گردیده است که  از 
بر اساس -. طبقه همکف تا طبقه سوم در مجموع 9مترمربع بدون مجوز احداث گردیده است
مراتب جهت تعیین .پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی و کسري پارکینگ می باشد

 .وضعیت  و ارسال به کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم میگردد
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 1,679,625(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد 
و  نه هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 14.93  1
 

112500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 3/96/19424 بدوي فلسطین  
چمران فارغ 

دل

3-1-10025-37-1-0-0 96

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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، 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  
925,875(نهصد و  بیست و  پنج هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 82.3  0.1
 

112500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت 80 متر 
که از بابت اعیان یک ونیم طبقه دوبلکسی به مساحت 97/23مترمربع با مصالح بلوکی   مربع
- .با سقف شیروانی فاقد سابقه در شهرداري می باشد  و قدمت سال 77 (تاریخ نصب کنتور)
جهت تعیین میزان عقب   .با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد

با توجه به خط پروژه ارسالی به شماره 534 ***.نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد
تعریض کوچه 8متري حد غرب قرار  پیوست به مساحت 9مترمربع از اعیان ملک در

با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی جدید در -دارد(مطابق طرح تفضیلی جدید)
بنابراین 82/3مترمربع داخل تراکم و  (80-100) .قرار دارد m112 کاربري تجاري مسکونی
مراتب جهت استعالم اداره آب و فاضالب به حضور .14/93مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

.تقدیم میگردد

96

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/07/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 34.36مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  57,724,800
(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 34.36  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 3/96/19426 بدوي رسالت  
استخر 
روبروي 
پارك 
بوستان 
کشاورز  

 زحمت کش

3-2-10181-79-1-0-0 97

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  326,289,600(سیصد و  بیست و  شش میلیون و  دویست و  
هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.74  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه شماره 19 به 
 تاریخ 95/04/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی و انباري در زیر شیروانی می باشد
در خصوص توسعه بنا داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل *---*

: می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9/55مترمربع اضافه بناء به صورت سایه کنسول می باشد  -1
که با توجه به ضوابط جاري و عدم استفاده از فضاي زیر کنسول  تخلف زیربنائی محسوب 

.نمی گردد
 اضافه بنا در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام به مساحت 20/18 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به مفید مسکونی در طبقه اول ،دوم و سوم هر طبقه به   -3
 مساحت 1/4مترمربع

 استفاده از خارج تراکم در زمان صدور پروانه به سطح  34/36 متر مربع -4
رعایت پارکینگ می گردد *--*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

حالیه با توجه به استفاده سایه کنسول در همکف به عنوان بخشی از پارکینگ و  *--*
احداث سرویس بهداشتی در ذیل آن به سطح 8.61 متر مربع به صورت اضافه بنا می باشد 
که در ایتم هاي ارسالی به کمیسیون با توجه به توضیح در گزارش  فوق ، جزء تخلف محسابه 

نشده است
 توسعه راه پله به بام به سطح 2.28 متر مربع *---*

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد  *----*
بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.84 مترمربع می باشد --- ( جهت محاسبات 

درآمدي )
ضمنا به سطح 0.94 متر مربع در هر طبقه ( در مجموع 3 طبقه  به سطح 2.82  *-----*

 متر مربع ) داراي کاهش بنا می باشد
حالیه درخواست دریافت گواه عدم خالف برابر ضوابط  را دارد، مراتب جهت صدور دستورات 

مقتضی به حضور تقدیم می گردد

97

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 سه قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 87,750,000(هشتاد و  هفت میلیون 
و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1.5
 

780000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/20 3/96/19427 بدوي بلوار  
مدرس   
ابتداي 
کوچه 
کاشفی

3-1-10292-170-1-0-0 98

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري (همزمانساز)، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  838,500(هشتصد و  سی و  

هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.  2.5
 

780000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی  به مساحت عرصه 
بر 3 باب مغازه فاقد بالکن  که یکباب آن دودهنه  برابر  حدود 65/95 مترمربع مشتمل

اسکلت بصورت مسکونی  سوابق موجود درپرونده بازیربناي حدود 52/8 مترمربع که درحد
  گزارش وبراساس صورتجلسه مورخه 93/5/28 کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا
گردیده ومتعاقب آن مالک از طریق دیوان عدالت اداري درخواست بررسی را نموده بود که 
از سوي دیوان به شماره 932605  مورخه 93/12/09  به دلیل ارائه  برابر دادنامه ارائه شده
عملیات صادر وبرابر صورتجلسه تجدید نظر  گواهی استحکام واتمام عملیات  دستور توقیف
به پرداخت جریمه  مورخه 95/11/18 کمیسیون ماده صد درخصوص احداث مغازه محکوم
گردیده  حالیه با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده وبراساس نقشه برداري ارائه شده 
بسطح 0/43  مترمربع مابه التفاوت    -1 : به زیربناي داراي راي کمیسیون ماده صد نسبت
الزم به ذکر است که براساس ضوابط سال ساخت (  -2 . افزایش بناي همزمان ساز دارند
کسري 3 واحد پارکینگ  1392 ) به ازاي هرواحد تجاري نیاز به یکواحد پارکینگ بوده که
تجاري دارند ودراین خصوص   تصمیمی از سوي کمیسیون محترم ماده صد اتخاذ نگردیده 
ضمنا برابر خط پروژه  اصالحی شماره   720 براساس طرح تفصیلی جدید  کال   . است

 مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد .  درتعریض خیابان 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

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 
و باعنایت به قدمت بنا و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، 
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  22,588,800(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 188.24  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 3/96/19428 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري  
اسماعیل 
آباد ك 
جانباز 

-ساختمان 
3طبقه 
روبروي 
ساختمان 
ماهان

3-3-10070-22-1-0-0 99

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 و طبقه 

مازاد، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
189,024,000(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 157.52  1
 

1200000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 110 
وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان نیمه کاره بصورت 3.5 طبقه در سه واحد .متر مربع
مسکونی که بدون مجوز با قدمت 1388 و نصب کنتور 1391  احداث گردیده  که عملیات 

بابت اعیان بسطح 400 متر مربع داراي راي .ساختمانی در مرحله در حد نازك کاري  میباشد
تخریب غیابی از کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 11408-1394/03/06 میباشند که برابر 
مساحت عرصه موجود .نقشه معماري ارائه شده گزارش اصالحی بشرح ذیل تقدیم میگردد
همکف  بسطح 86.44 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 14.78 متر مربع  -110.86.1 متر مربع
طبقات اول تا سوم هر کدام در یک واحد مسکونی بسطح بسطح  -2.بصورت راه پله است

فاقد راه پله به .86.44 متر مربع که از مقدا فوق بسطح 14.78 متر مربع بصورت راه پله است
بر اساس ضوابط قدیم .بام - - - بسطح 35.58 متر مربع کسري حدنصاب فضاي باز واحدها
بر اساس اعالم ضابطه و محاسبه تحلیل خودکار سیستمی در همکف . فاقد کسري پارکینگ
و طبقات اول و دوم  بسطح 188.241 متر مربع داخل تراکم و بسطح 71.079 مترمربع خارج 
باستناد خط .طبقه سوم بر بصورت مازدا بر طبقات مجاز طرح تفصیلی میباشد.از تراکم است
پروژه پیوست بشماره 785 بسطح حدود 0.13 متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد.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

 نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و به جهت 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 ع/6/233 مورخ 26/1/96 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 545860000 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 ,109,172,000(یکصد و  نه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 93.73  0
 

445500  , 1385
 , 1392

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19430 بدوي بلوار امام 
علی(ع) 

بعداز کوچه 
گل مینا 2 
جنب 

ساختمان 
مرتضی 
مکانیکی 
اعتماد

3-1-10205-508-1-0-0 100

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده  توسط متقاضی یکباب مغازه  نسقی طبق مبایعه نامه به عرصه 
بمساحت 91 متر مربع  و  وضع موجود بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
(ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) به عرصه بمساحت 93/73 متر مربع  

میباشد که بصورت مکانیکی داراي تابلو  به ابعاد 0/80* 6/5 از نوع بنر بر روي پیشانی  بهره 
دفتر کار بمساحت حدود 33/12 متر مربع  -1:بداري میگردد وشامل اعیان بدون مجوز شامل
سایبان فلزي بمساحت -2با مصالح بلوك سیمانی با قدمت سال 1385 وبا ارتفاع 2/30 متر
سایبان چوبی -3حدود 33/52 متر مربع با قدمت سال 1385 و با ارتفاع 4/80 متر حلب
براساس بمساحت 27/09 متر مربع با قدمت سال 1392 با ارتفاع 4/80 متر با سربندي حلب

بر اساس خط پروژه 1383 موجود در سیستم  .ضوابط فاقد کسري پارکینگ میباشد
(بپیوست) بمساحت حدود 1/32 متر مربع در تعریض خیابان 45 متري بلوار امام علی (ع) 
مراتب  ملک هاي مجاور  نیز بصورت تجاري در حال بهره برداري میباشند .قرار میگیرد

بپیوست نامه  بشماره ش ر -208530-1395 مورخ 1395/10/12  کمیسیون محترم ماده 100 
که از بابت موارد فوق داراي  ******.جهت اطالع  و دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد
مراتب با *****.راي کمیسیوم ماده 100 بشماره 3/96/19430 مورخ 1396/03/02 میباشد

****.توجه به  تحلیل درآمد جهت دستورات بعدي تقدیم حضور 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 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ  1,150,560(یک میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار و  پانصد و  

شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 127.84  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19431 بدوي پیرکالچاي  
بلوار مدرس 
- شهرك 
صبا - 

میدان امام 
 حسین

3-2-10268-37-1-0-0 101

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا به مساحت 2.28 با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ  307,800(سیصد و  هفت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 2.28  1.5
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به کپی سند ارائه شده بصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 143.70مترمربع،وضع موجود مشتمل بر یکباب خانه دوبلکسی با 
اسکلت بلوکی (بهمراه شناژ) به زیربناي 130.12 متر مربع به قدمت احداث حدود 24 سال که 
از بابت آن هیچ گونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نگردید با عنایت 
به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین باستناد خط پروژه شماره 567 پیوست 

بمساحت حدود 19.30 متر مربع از عرصه در مسیر تعریض احداث خیابان 18 متري آتی قرار 
 .دارد مراتب جهت پاسخ استعالم دفترخانه بحضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 13950132-7613 مورخ 1395/09/22 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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  273,400(دویست 
و  هفتاد و  سه هزار و  چهارصد) 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 54.68  0.1
 

50000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 3/96/19432 بدوي کیژده     
کوي 
شهداي 
اسالم  
فروهر

3-3-10271-16-1-0-0 102
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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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه یک طبقه مسکونی با 
ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه موجود  عرصه نسقی که برابر کروکی نقشه برداري
248/82مترمربع می باشد و اعیان یک طبقه با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی با خرپاي 
و قدمت سال 1370(با توجه به قدمت نسب کنتور) به مساحت 54/68 متر مربع می  چوبی
با تراکم  باشد که با توجه به  جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی

کل اعیان احداثی به کسر 9/84مترمربع عدم  -.(%متوسط و بافت موجود قرار دارد(150-50
رعایت حداقل عرض حیاط خلوت (که با توجه به یک طبقه بودن ملک فاقد اشرافیت به 
با توجه به -.در محدوده سطح اشغال مجاز و داخل تراکم می باشد پالك مجاور می باشد)
خط پروژه شماره 2141پیوست به مساحت 23/90مترمربع از عرصه ملک در حد شرق در 
.با توجه به قدمت بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد-.تعریض کوچه 10 متري قرار دارد

.مراتب جهت استعالم اداره راه و شهرسازي به حضور تقدیم میگردد

102

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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، 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  12,657,300(دوازده میلیون و  

ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40.83  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 3/96/19433 بدوي بلوار ولی  
عصر  بعد از 
سایپا پشت 
مسجد 

 مردآب چاه

3-3-10430-232-1-0-0 103

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 0.75 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 57,590,250(پنجاه و  هفت میلیون و  
پانصد و  نود هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 24.77  0.75
 

3100000  , 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 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

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر خط عادي ارائه شده به مساحت عرصه 76/8
داراي راي تخریب برابر مترمربع که از بابت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه

صورتجلسه مورخ 90/12/02 کمیسیون تجدیدنظر می باشد که راي اجرا و پرونده مختومه 
در حال حاضر با توجه به ارائه پالن معماري ارائه شده نسبت به احداث بدون .گردیده است
اقدام نموده است   مجوز یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه  به مساحت65/60 مترمربع
که با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوك  و بر روي آن سقف شیروانی حلبی  احداث شده 
با توجه به -.با توجه به ضوابط جدید یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-.است

قرار دارد اما مساحت عرصه کمتر   R112 جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی جدید در پهنه
40/83مترمربع داخل تراکم و 24/77مترمربع خارج از تراکم - ( %از 100متر مربع  (%80-80
با توجه به ***.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد-.می باشد
خط پروژه شماره 1149 پیوست 25/76 مترمربع از عرصه اولیه در تعریض کوچه 10 متري حد 
که 11/2مترمربع در محل رعایت وباقیمانده عقب نشینی  14/56مترمربع از .جنوب قرار دارد

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات جدید به حضور تقدیم میگردد.اعیان می باشد

103

در خصوص اعتراض آقاي مهدي علیزاده  نسبت به راي شماره  3.95.18159 مورخ 
95.6.9 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و موقعیت استقرار ملک و قدمت بناي احداثی  ضرور تی بر 
قلع نمی باشد مع الوصف با ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده 100 از قانون شهرداري 
ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت جریمه به میزان یک پنجم ارزش سرقفلی به 

مبلغ 50000 ریال طبق نظریه شماره 44407 مورخ 96.3.8  کارشناس رسمی 
دادگستري محکوم و اعالم می دارد 

جریمه 8 50000  , 1365 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/09 3/96/19434 تجدید 
نظر

آج بیشه  
امام رضا 
عظیم 
دوست

3-2-10284-121-1-0-0 104

توضیحات بازدید احتراماً شخصی بنام مهدي علیزاده  ساکن در مکان مورد بازدید بصورت یکباب دکان بوده 
(داراي فروشنامه خط عادي فاقد مساحت )  با نصب کنتور 1383 و قدمت حدوداً  30 سال , 
با مصالح سنگ و فلز , بابت آن هیچگونه  مجوز احداث و قرارداد اجاره از شهرداري ارائه 
مساحت آن طی برداشت در محل حدود 8 متر مربع بوده و داراي فعالیت شغلی . نگردیده
بر اساس خط پروژه پیوست بشماره چایخانه  است,(با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ )
1669 دکه فوق بر روي قطعه زمین مازاد کوچه 8 متري و دیوار ترمینال خط کناره استقرار 
مراتب بپیوست نامه دبیرخانه کمیسیون جهت صدور یافته و فاقد عقب نشینی میباشد

.دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

مبلغ97,272,000(نود و  هفت میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 19.3  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/20 3/96/19441 بدوي متشاري   
-کوچه 

سهند- بن 
بست تختی

3-3-10005-25-1-0-0 105

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 4 - 1395/03/22 بصورت 4.5 
طبقه بانضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی با زیربناي کلی 528.38 متر مربع 

 , با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 79.73 متر مترمربع(در طبقات)
.و احداث سایبان جهت تامین پارکینگ بسطح 6.47 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا بشرح زیر می باشد

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح 8.76  - 1
متر مربع (هر طبقه بسطح 2.19 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف  بسطح 3.62 متر مربع و  - 2
در طبقات اول تا چهارم بسطح 6.92 متر مربع.(هر طبقه بسطح 1.73 متر مربع )

. کاهش بنا در همکف بسطح 1.05 متر مربع-3
فاقد کسري پارکینگ .(ورودي سواره و پیاده در محل اجرا نگردیده و هرگونه تغییر منجر به 

کسري پارکینگ در زمان پایانکار قابل بررسی است)
. اضافه بنا تا این مرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است
. داراي گزارش جاري شکایتی برابر شماره 440663 میباشند

.مورد درخواست صدور گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 (برابر نظریه کارشناسی هیات سه 
نفره کارشناسان رسمی دادگستري که بشماره 1738مورخ 96.1.8 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري گردیده ) معادل 451400000(چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 1278.07  0
 

162500  , 1377
 , 1385
 , 1388
 , 1391

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/07 3/96/19449 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر - 
بعد از پل - 
نرسیده به 
تعویض 

پالك صنایع 
  سنگ ازنا

3-3-10373-66-1-0-0 106

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً در اجراي دستور جهت بررسی وضعیت امالك تجاري واقع در بلوار ولیعصر (عج) 
مکان مورد نظر با توجه به سوابق موجود باستناد صورتجلسه مورخه 76/03/17  از بابت 
احداث بدون مجوز  یک واحد تجاري مشتمل بر دفتر کار بمساحت حدود 25 متر مربع بر 
روي قطعه زمین نسقی بمساحت حدود 1502.7 متر مربع با فعالیت شغلی سنگفروشی 
محکوم به پرداخت جریمه گردیده است که با توجه به نامه شماره 3/33/17951 مورخه 

76/09/01 پرونده تخلف ساختمانی ایشان مختومه گردیده است حالیه با توجه به پالن نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی قسمتی از زمین پشتی به زمین مذکور الصاق گردیده و 
مساحت وضع موجود عرصه به 2377.69 متر مربع تبدیل شده است و مالک بدون اخذ 

:مجوز الزمه اقدام به احداث اعیانات و توسعه بناي مذکور بشرح زیر نموده است
دفتر کار بمساحت حدود 112.35 متر مربع با نوع مصالح فلزي2- انباري بمساحت حدود  -1
27.42 متر مربع با اسکلت آجري3- سرویس بهداشتی بمساحت حدود 11.54 متر مربع 4

-دفتر نگهبانی بمساحت حدود 5.40 متر مربع 5-سایبان بمساحت حدود 271.37 متر مربع 
بصورت انبار سنگ 6-سایبان بمساحت حدود 30.8 بعنوان کارگاه برش سنگ7 -سایبان 

.بمساحت حدود 61.33 متر مربع بصورت انباري
الزم به ذکر است قدمت اعیانات مذکور ( بجز موارد ششم و هفتم) حدوداً 18 سال (1377) و 
قدمت دو مورد آخر حدوداً 4 سال (1391) می باشد و ظاهراً دفتر کار سابق (داراي راي) 

حالیه به انباري (پشت دفتر کار جدید- مورد دوم از موارد باال) تبدیل شده است، با توجه به 
سوابق موجود از بابت تبدیل 1502.7 متر مربع از عرصه به واحد تجاري داراي راي کمیسیون 
محترم ماده صد بشماره 2211-76/04/02 می باشد فلذا در حال حاضر با توجه به افزایش 
مساحت ملک بمقدار 782.86 متر مربع از محوطه عرصه موجود  تبدیل به محوطه تجاري 

.شده است
شایان ذکر است از بابت تخلفات مطروحه باال هیچ گونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده است 
در صورت ارائه اسناد و مدارك مثبته گزارش حاضر قابل تجدید نظر می باشد همچنین با 

عنایت به طرح تفضیلی کل ملک در کاربري حریم قرار دارد، ضمناً  دو عدد تابلو بابعاد حدود 
5.00*1.00 و 1.70* 5.00 (از نوع بنر با نور پردازي)  با عنوان سنگبري ازنا ورودي ملک نصب 
گردیده است .بمنظور تعیین میزان عقب نشینی  نیاز به تهیه خط پروژه وانعکاس پالن نقشه 
الزم به ذکر است با توجه به فروشنامه ارائه شده  *برداري وضع موجود بر روي آن می باشد
مراتب جهت ..توسط متقاضی قدمت محوطه تجاري الصاق شده به عرصه قبلی اصالح گردید

.استحضار و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  ,9,000,000(نه میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 45.8  0
 

3100000  , 1393 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/03/02 3/96/19452 بدوي چمران -    
عبادي

3-1-10011-11-1-0-0 107

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    0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم راي به جریمه به مبلغ  8,990,000(هشت 

میلیون و  نهصد و  نود هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 5.8  0.5
 

3100000  , 1393 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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  155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی  به صورت یک طبقه روي 
یک باب تجاري و دو طبقه روي پیلوت(مطابق بند 8 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 

 92/4/9)  با مجموع زیربناي 202/75 متر مربع
به شماره 36مورخ 93/05/30 می باشد که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت   
28/06مترمربع صادر گردیده است  و داراي گواهی عدم خالف به شماره 3/33/105449

. مورخ 94/06/21در مرحله ستون طبقه همکف می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد 

:تخلف زیر در محدوده 5% زیربناي پروانه صادره مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به صورت توسعه پیلوت خارج از تراکم و خارج از مساحت 60 -

 درصد  به صورت عدم رعایت 2متر نورگیر حیاط خلوت به مساحت 1/06مترمربع
تبدیل فضاي پیلوت در طبقه همکف  به مغازه با حذف یک واحد پارکینگ  به صورت مازاد -
بر تراکم به مساحت 45/8مترمربع که از این مقدار 8/12مترمربع در زیر فضاي راه پله و به 

.صورت سرویس بهداشتی می باشد
اضافه بناء مسکونی در طبقه اول  خارج از تراکم و خارج از مساحت 60 درصد  به صورت -

 عدم رعایت 2متر نورگیر حیاط خلوت به مساحت 1/06مترمربع
بالکن ونیم طبقه مسکونی حذف گردیده است و ساختمان به صورت یک طبقه روي مغازه -

.فاقد بالکن و یک طبقه روي پیلوت  احداث گردیده است
 کاهش بناء در راه پله به بام به مساحت 3/33مترمربع نسبت به پروانه صادره-

کاهش سطح راه پله مشاعی وتبدیل آن  به مساحت مفید مسکونی در طبقه اول به -
مساحت 3/68مترمربع به صورت مازاد بر تراکم

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-
.کسري حد نصاب فضاي باز واحد هاي مسکونی به مساحت 1/06مترمربع دارند- 

**--**
.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون و پرونده مختومه در واحد خالف می باشد

در پخ اتصالی حد شمال و غرب داراي درب می باشد **--**در بازدید مجدد درب -
.مسدود و تبدیل به شیشه سکوریت گردیده است

حد جنوب داراي حلب براق می باشد-
.رعایت بر اصالحی گردیده است-

.مالک تقاضاي در یافت گواهی پایانکار 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

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  اینکه ملک در کاربري مسکونی قرار دارد، 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  

554,710(پانصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هفتصد و  ده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.57  0.1
 

130000  , 1373
 , 1377

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 3/96/19466 بدوي بلوار امام  
-کوچه 
عاشوري 
-نبش 
کوچه 6

3-3-30226-17-1-0-0 108

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 11,250,000(یازده میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

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 27,173,250(بیست و  هفت میلیون و  

یکصد و  هفتاد و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 120.77  1
 

225000  , 1377 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط مامور متقاضی  طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت 
که  شامل یکباب ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه بمساحت 152/90 مترمربع  میباشد
ساختمان  2 طبقه  و ساختمان جدا ساز 2طبقه بر روي 3باب مغازه بوده که بر اساس پالن 
 -1ساختمان شماره 1 با قدمت سال 70معماري ارائه شده توسط متقاضی بصورت زیر میباشد
طبقه اول  -2طبقه همکف بصورت  یک واحد مسکونی  خالی از سکنه بمساحت 54 متر مربع
 -1 ساختمان شماره 2بصورت  یک واحد مسکونی  خالی از سکنه  بمساحت 60 متر مربع
طبقه همکف شامل سه باب مغازه و راه پله و انباري بمساحت  66/17 متر مربع  با قدمت 

مغازه  اول از حد شرق  بمساحت 15/92 متر مربع با فعالیت شغلی  -1-1:سال 1373بصورت
مغازه دوم از حد شرق  بمساحت 15/05 متر   -1-2پارچه وپرده فروشی  فاقد تابلو وبالکن
مربع  با فعالیت دفتر ساختمانی وتزئیناتی  فاقد بلکن داراي تابلو به ابعاد 2/80*1 بر روي 
 - 1-4 مغازه سوم از حد شرق بمساحت 18/65 متر مربع فاقد فعالیت شغلی -1-3پیشانی
 - 2راه پله وراهرو بمساحت 11/13 متر مربع و انباري مسکونی بمساحت 5/42 متر متر مربع
طبقه اول بمساحت 66/17 متر مربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت 52/55 متر مربع و 
طبقه دوم بمساحت  78 متر مربع   -3راه پله بمساحت 13/62 متر مربع با قدمت سال 77

( که  شامل راه پله بمساحت 8/64 متر مربع و  یک واحد مسکونی بمساحت 69/36 متر مربع
از بابت   از این مقدار بمساحت 11/77 متر مربع بصورت کنسول میباشد) با قدمت سال 77
احداث ساختمان شماره 1 بمساحت 114 متر مربع و سه باب مغازه بمساحت   64 متر مربع   
عدم رعایت کسري پارکینگ داراي سوابق وراي کمیسیون تجدیدنظر   ساختمان شماره 2  و

حالیه مغایرت هاي مشاهده شده به شرح زیر .بشماره 368 مورخ 1375/1/30 میباشد
در طبقه همکف داراي اضافه بناي همزمان ساز ( با   -1در ساختمان شماره 2 **:میباشد
بمساحت  - 2.قدمت سال 73)  بمساحت 2/17 متر مربع  بصورت  راه پله و انباري میباشد
احداث   -14/38.3 متر مربع از 3 باب مغازه ها به راه پله و انباري مسکونی تبدیل شده است
طبقه اول  بمساحت 66/17 متر مربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت 52/55 متر مربع و 
احداث طبقه دوم بمساحت  78 متر  -4راه پله بمساحت 13/62 متر مربع با قدمت سال 77
مربع  شامل راه پله بمساحت 8/64 متر مربع و  یک واحد مسکونی بمساحت 69/36 متر 
( که از این مقدار بمساحت 11/77 متر مربع بصورت کنسول میباشد) با قدمت سال   مربع
ضمناً در سال  .داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 77 میباشد- 775

1395 با توجه به نامه ناحیه سه اقدام به نماکاري  کل ساختمان شماره 2 و کف سازي وکاشی 
جهت مشخص شدن مقدار .کاري مغازه ها (تعمیرات جزئی)  ساختمان شماره 2 نموده است
مراتب با توجه به نامه .عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه وانعکاس ملک بر روي آن میباشد

محترم کمیسیون ماده 100 بشماره  ش ر 259675-1395 مورخ 1395/12/17  جهت 
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طبق خط پروژه ارسالی از واحد محترم خط  ****.دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
پروژه بشماره 1553 ( بپیوست) بمساحت  13/85 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه هاي 
( که از این مقدار بمساحت 10 و 6 متري حد هاي جنوب و شرق وپخ دو گذر  قرار میگیرد
10/19 متر مربع از اعیان هر طبقه ساختمان شماره 2 ( طبقات همکف و اول و دوم) در 

تعریض و بمساحت 2/12 متر مربع از اعیان هر طبقه (طبقات همکف و اول ) ساختمان شماره 
( فرم تحلیل .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد1 در تعریض قرار میگردد)
شامل براي ساختمان 2  : 1- 2/17  داخل تراکم ( اضافه بناي همزمان ساز  با قدمت سال 
1373)  طبقه همکف 2-  13.62  داخل تراکم (راه پله ) 52.55 خارج تراکم ( مسکونی 

آپارتمان)طبقه اول با قدمت سال 1377 3- 8/64 داخل تراکم ( راه پله) +1/14 داخل تراکم 
(مسکونی آپارتمان) طبقه دوم  + 56/45 خارج تراکم  ( مسکونی آپارتمان ) با قدمت سال 
1377 + 5/3 و 6/47 ( در مجموع 11/77) کنسول بسمت معبر در  طبقه  دوم   با قدمت 
سال  1377 4-  2 واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 1377 در طبقه همکف)

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 3,746,600(سه میلیون و  هفتصد و  چهل و 
 شش هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.82  1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 3/96/19469 بدوي دیانتی -  
الهیجان - 
با مروت- 

بن 
  احمدزاده
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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 از سوي مهندس ناظر ساختمان، 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  

1,012,050(یک میلیون و  دوازده هزار و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.85  0.1
 

130000  , 1375 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 83 به صورت 
به مساحت عرصه 142/72 مترمربع مشتمل بر یک باب  ششدانگ یک باب خانه و محوطه
با قدمت ساخت  ساختمان مسکونی یک طبقه آجري با سقف شیروانی و سرویس در حیاط
با توجه به خط پروژه شماره 531   .سال 75 که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد
پیوست  31/5متر مربع از ملک در تعریض گذر 12متري حد غرب و بن 6متري حد جنوب 
با توجه به جانمائی ملک در پهنه .که از این مقدار 31مترمربع از اعیان می باشد.قرار دارد
(قرار دارد که مساحت عرصه کمتر از 150 متر مربع می باشد(R112 100%-%70 مسکونی

با توجه به .بنابراین 77/85مترمربع داخل تراکم و 28/82مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک .قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد

.تقاضاي استعالم دفترخانه را دارند.به حضور تقدیم میگردد

109

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 8981-13950132 مورخ 95/10/20 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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  14,769,600
(چهارده میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) 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 144.8  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 3/96/19470 بدوي بلوار 
ولیعصر 

پشت سایپا 
ولیعصر 

پنجم داخل 
ذك فرعی 

نهم

3-3-10373-152-1-0-0 110

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

82,926,000(هشتاد و  دو میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار ) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.2  1.5
 

1020000  , 1391 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به سطح 150 
مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بناي بدون مجوز به صورت  *---* متر مربع می باشد
بر اساس ضوابط سال  *-----*یکباب خانه ویالیی دوبلکسی با مصالح بلوکی نموده است
برابر طظرح تفصیلی جدید ملک در کاربري   *------*تخلف رعایت پارکینگ می گردد
واقع گردیده و باستناد خط پروژه شماره 1149 به سطح 9.50 متر   R112 مسکونی و پهنه
برابر طرح تفصیلی به سطح 144.80 متر  *-------* رمبع از عرصه درتعریض می باشد

 *-------*  مربع در حد تراکم و به سطح 54.20 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد
باتوجه به عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري داراي اشرافیت به پالك همسایه در حد 
مراتب جهت صدور  شرق بوده که در حال حاضر به صورت زمین بایر و غیر محصور میباشد

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

110

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل یک 
باب 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 بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره ش ر 2-96 مورخ 96/2/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 350000000
 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 ,70,000,000(هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.8  0
 

850000  , 1389 افزایش تعداد واحد 1396/03/20 3/96/19471 بدوي بلوار امام  
خمینی 

باالتراز آب 
و برق 
روبروي 

بانک ملی  
پالك 

 465-463:
467-

3-3-30236-8-1-0-0 111

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص افزایش بناي تجاري (همزمانساز)، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  9,154,500(نه میلیون 
و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.59  3
 

850000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ سه باب مغازه به 
 مساحت 148 متر مربع می باشد

در وضع موجود و باستناد نقشه برداري ارائه شده ، ملک  به صورت 5 باب مغازه  *---*
: بانضمام بالکن و با فعالیت هاي مختلف به شرح ذیل می باشد

یک باب مغازه بانضمام انبار به مساحت 31.97 متر مربع و داراي فعالیت به صورت  -1
چایخانه و فاقد تابلو

یک باب مغازه به سطح 19.50 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 7.31 متر مربع و داراي  -2
به ارتفاع 50 سانت و عرض   LED فعالیت به صورت فروشگاه لوازم قفسه بندي و داراي تابلو

 3 متر
یک باب مغازه به سطح 27.27 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 6.25 متر مربع و  -3

 داراي فعالیت به صورت دفتر بیمه و داراي تابلو به ارتفاع 2 متر و عرض 3 متر
یک باب مغازه به سطح 32.27 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 8.60 متر مربع و فاقد  -4

فعالیت
یک باب مغازه به سطح 33.01 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 7.95 متر مربع و  -5

 داراي فعالیت به صورت مشاور امالك و داراي تابلو به ارتفاع 2 متر و عرض 3 متر

: داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می باشد *---*
یکباب  مغازه به مساحت 34 متر مربع به صورت توافقی با شهرداري طی فیش  -1

 شماره24961
یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 56 متر مربع و بالکن به مساحت 14.80 متر مربع -2

 یک باب مغازه به مساحت 18 متر مربع بانضمام بالکن به سطح 6 متر مربع -3
 یک باب مغازه به مساحت 40 متر مربع بانضمام بالکن به سطح 10 متر مربع -4

کسري دوباب پارکینگ تجاري -5

موارد فوق داراي گزاش تخف و آراي کمیسیون ماده صد بوده ( پرونده ملک مذکور در زمان 
ارجاع به کمیسیون ماده صد در محدوده منطقه 2 قرار داشته است )

حالیه طی بازدید مشخص گردید مالک اقدام به تبدیل یک باب مغازه به سطح 56  *----*
: متر مربع  بانضمام بالکن به سطح 14.80 متر مربع به دو باب مغازه به شرح ذیل نمود

یک باب مغازه به سطح 27.27 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 6.25 متر مربع و  -1
 داراي فعالیت به صورت دفتر بیمه و داراي تابلو به ارتفاع 2 متر و عرض 3 متر
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یک باب مغازه به سطح 32.27 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 8.60 متر مربع و فاقد  -2
فعالیت

مابه التفاوت زیر بنایی به سطح 3.95 متر مربع ( همزمان سازي ) -3
 باستناد فیش برق واحدهاي تجاري تفکیکی به سال 1389 می باشد *-----*

 ملک فاقد عب نشینی می باشد *------*
 فاقد کسري پارکینگ می باشد *-------*

*---------------------------------------* 
در خصوص موادر فوق داراي راي کمیسون ماده صد به شماره 3/96/19471 به تاریخ  *--*

 96/03/20 می باشد
لیکن با توجه به مختومه شدن پرونده سابق خالف و عدم اطالع از مفاد آن ، مشخص گردید 
که مابه التفاوت اعالمی ( 3.59 مترمربع به صورت همزمان سازي ) نادرست بوده و تنها آیتم 
 تبدیل یک باب به دو باب صحیح بوده که در این خصوص نیز داراي راي صادره می باشد
حالیه درخواست دریافت گواهی پایان کار به جهت تفکیک اعیانات مذکور را دارد،مراتب 

.جهت صدوردستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 36609-96/02/28 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  ,240,000,000(دویست و  چهل میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 247.2  0
 

3300000  , 1393 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/03/09 3/96/19473 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
 200  

مترمانده به 
میدان 
امام(ع)

3-1-10192-159-1-0-0 112

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 2برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3300000  , 1393 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 در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر 
برابر مستندات موجود در پرونده واحد خالف بصورت یکباب ساختمان 3/5 طبقه با اسکلت 

فلزي در 3 واحد مسکونی (بصورت نسقی) طبق کروکی ارائه شده از سوي متقاضی, 
بمساحت عرصه 146/4مترمربع و زیربناي464/4مترمربع همکف بصورت پیلوت با ارتفاع 

حدودا 4/3 متر و بسطح حدودا120/8مترمربع و طبقات اول الی سوم بصورت مسکونی که در 
طبقه سوم 2/3سقف تراسی جز زیربنا محاسبه گردیده است.توضیح اینکه از مقدار زیربناي 
مذکور بمساحت27/6مترمربع (هر طبقه9/2مترمربع) بصورت کنسول با ارتفاع حدودا4/3
متر به طرف خیابان45متري میباشد.طبق نامه ارسال شده از حوزه شهرسازي تهیه خط 

پروژه پس از ارائه سند مالکیت امکانپذیر میباشد.که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون 
ماده صد بشماره 3/92/2404 مورخه 92/07/22  بوده که بر اساس نامه شماره ش د 

1393-45142 مورخه 93/10/14  پرونده مشارالیه مختومه گردیده است حالیه در بازدید از 
ملک (با توجه به مشاهدات بیرونی) مشاهده گردید مالک از پیلوت به عنوان انبار ( کاالي) 
تجاري بهره برداري می نماید و طبقه اول ساختمان مذکور نیز بعنوان شرکت تجاري مورد 
استفاده قرار می گیرد که از بابت آن مجوزي در سیستم ثبت نگردیده است ضمناً باستناد 

پالن نقشه برداري تهیه شده توسط واحد محترم نقشه برداري مساحت عرصه حدود 150.93
 متر مربع می باشد که از این مقدار بمساحت حدود 15.77 متر مربع در کاربري حریم فضاي 

سبز حاشیه اي رودخانه (خارج از عمق 15 متري سازمان آب ) قرار دارد و با توجه به 
.تغییرات موجود2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

شایان ذکر است در صورت ارائه اسناد و مدارك الزمه و بازدید از داخل ملک گزارش حاضر 
قابل بررسی مجدد می باشد.مراتب جهت استحضار و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 

.می گردد
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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 58,346,400(پنجاه و  
هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 34.73  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 3/96/19474 تجدید 
نظر

نیروي  
دریایی  ك 
شهیدرجاي
ي- کوچه 
هفتم

3-1-10003-24-1-0-0 113
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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

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 1.5برابر 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  
126,840,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 37.75  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/03 3/96/19474 تجدید 
نظر

نیروي  
دریایی  ك 
شهیدرجاي
ي- کوچه 
هفتم

3-1-10003-24-1-0-0 113

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 37 به تاریخ 95/05/14 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 448.92 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 5.66 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 28.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 9.56  -2

مترمربع )
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 1.61 متر مربع  -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 0.9  -7
مترمربع (هر طبقه به سطح 0.3 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 34.73 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو در هنگام پایان کار الزامیست *---*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، 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  403,850(چهارصد و  سه هزار و  

هشتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.77  0.1
 

50000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 3/96/19477 بدوي ماهی  
رودخان  8 

متري

3-3-10062-1-1-0-0 114

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
اقدام به احداث بنا بصورت   حدود  129/36   مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز
یکباب خانه ویالیی  بازیربناي حدود 80/77   مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وبرابر تاریخ 
را نموده وبراساس بند یک صورتجلسه کارگروه فنی      نصب کنتور با قدمت سال 1370
مورخه 95/1/8 باتوجه به تاریخ احداث بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد وبا عنایت به 

ضمنا با عنایت خط پروژه پیوست    . . طرح تفصیلی جدید کال درحد تراکم می باشد ضوابط
به شماره 2498  در حد جنوب کوچه حذف ودر حد شمال وغرب  بسطح 12/1   مترمربع 

که از مقدار فوق بسطح 10/17  مترمربع از اعیان وبسطح 1/93  مترمربع  داراي عقب نشینی
حالیه درخواست   پاسخ استعالم از طریق وزارت راه وشهرسازي    .    . از عرصه  می باشد

  .  رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 

دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي بدون مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به قدمت بنا  و به جهت عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت مکانی، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,514,500(سه میلیون و  پانصد و  چهارده 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.9  0.5
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 3/96/19478 بدوي بلوار امام  
رضا(ع) آج 
بیشه کوچه 
  سمیه 15
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه 
طبق پالن  برابر سند به مساحت عرصه 100/75مترمربع داراي سند افرازي درسال 1380

معماري ارائه شده از سوي متقاضی زیربناي اعیان احداثی بمساحت 63/90  مترمربع با نوع 
که مالک در سال 1395   مصالح بلوك سیمانی  وقدمت  سال 1374 ( قبض برق) می باشد
اقدام به تعمیرات جزئی بدون مجوز شامل کف سازي و کاشی کاري و رنگ آمیزي نموده 
که با توجه به اطالعات موجود در سیستم (سرا)  برابر بالمانع شماره 3/33/26494.است

حال  براساس طرح تفضیلی در . مورخه 81/9/30 خارج از محدوده شهر اعالم گردیده  است
ضمنا   . محدوده حریم شهر و فاقد کاربري قرار دارد. ساخت وساز جدیدي مشاهده نگردید
براساس سند حد جنوب متصل به کوچه تعریف گردیده وبراساس وضع موجود رودخانه( نهر) 
محلی فعال وجود دارد که جهت مشخص شدن وضعیت و حریم آن نیاز به استعالم از اداره 
 GIS طبق نظر واحد محترم خط پروژه از آنجائیکه با توجه به طرح تفصیلی و.مربوطه میباشد
و بازدید بعمل آمده  ملک مورد نظر در حریم شهر و فاقد کاربري میباشد و با توجه به ضوابط 
کوچه باید 10 متري باشد که در حال حاضر حدوداً  ،قدیم از حد شرق  با توجه به طول کوچه
4/5 متر میباشد و از حد جنوب  با توجه به مشخص نبودن وضعیت اظهار نظر از آن سمت در 
مراتب جهت  حالیه درخواست استعالم دفترخانه راداردحال حاضر امکان   پذیر نمیباشد
که از بابت 63.90 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده 100   **** . دستور تقدیم میگردد
بشماره 3/96/19478 مورخ 1396/04/03 میباشد  مراتب   جهت محاسبات درامد و 

***دستورات بعدي تقدیم میگردد
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در خصوص اعتراض آقاي محمد صادق آرمین نسبت به راي شماره 3.95.19149 مورخ 
95.12.3 کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض؛ و نیز با عنایت به حضور مالک در 
جلسه کمیسیون و ارائه اظهارات مبنی بر اینکه به نظر کارشناس رسمی دادگیتري 
اعتراضی نداشته و تقاضاي تخفیف دارند؛  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. 

سایر 456.26 445500  , 1384 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/09 3/96/19479 تجدید 
نظر

ج انزلی   
شکار 
  اسطلخ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً در اجراي دستور جهت بررسی وضعیت امالك تجاري واقع در بلوار ولیعصر (عج) 
مکان مورد نظر با توجه به سوابق موجود باستناد صورتجلسه مورخه 83/06/14  از بابت 
احداث بدون مجوز مغازه بمساحت 42 متر مربع بانضمام بالکن بسطح 6.5 متر مربع ( با 

فعالیت شغلی آژانس کرایه اتومبیل ) و احداث سرویس جداساز در محوطه بمساحت حدود 
4.5 متر مربع بر روي عرصه بمساحت حدود 153 متر مربع محکوم به پرداخت جریمه 

گردیده که با توجه به نامه شماره 3/33/23102 مورخه 83/07/12 پرونده تخلف ساختمانی 
ایشان مختومه گردیده است حالیه با توجه به سند اجاره نامه پیوست بشماره 121032 مورخه 
84/09/19 قسمتی از زمین پشتی به زمین مذکور الصاق گردیده است و بدون اخذ مجوز 
الزمه در محوطه مذکور سایبان با اسکلت فلزي نصب گردیده که از آن بعنوان تعمیرگاه 

(صافکاري و نقاشی و ...) استفاده می شود الزم به ذکر است مطابق سند اجاره مساحت وضع 
موجود عرصه 617.97 متر مربع و با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
حدود  608.88 متر مربع می باشد همچنین مساحت اعیانات جدید االحداث 208.73 متر 
مربع می باشد و از محوطه بصورت تجاري (محوطه تعمیرگاه) بمساحت 247.53 متر مربع 
استفاده می شود.شایان ذکر است با عنایت به طرح تفضیلی کل ملک در حریم قرار دارد، 
ضمناً  سه عدد تابلو (از نوع بنر) بابعاد حدود 3.90*0.8 ،3.90* 0.5 و 3.90* 1.00 ورودي 
گاراژ نصب شده همچنین یک عدد تابلو پرچمی بابعاد حدود 0.4 * 0.5 با عنوان تاکسی 
تلفنی آرمین روبروي دفتر آژانس (در معبر) نصب شده است .بمنظور تعیین میزان عقب 

نشینی و مشخص شدن مقدار حریم برق (با توجه به عبور کابل برق از حد شمال غربی ملک 
) نیاز به تهیه خط پروژه و استعالم از ادارات مربوطه می باشد****  با عنایت به نامه ارسالی 
از مدیریت توزیع برق منطقه سه رشت (ثبت دبیرخانه منطقه سه بشماره 117667 ش مورخه 
95/06/11 ) ملک مذکور خارج از حریم برق فشار متوسط عبوري از جنب ملک قرار دارد و 
رعایت فاصله 2.10 از فاز کناري در هنگام تخریب و نوسازي الزامی می باشد.مراتب جهت 

.استحضار و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

116

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 115.58  0
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/08 3/96/19482 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا  آج 

بیشه  سمیه 
10

3-3-10357-469-1-0-0 117

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اصغر محمدزاده نسبت به راي شماره 3.96.19240 
مورخ 96.2.23  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 5 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 50 مترمربع به مبلغ  232500000(دویست و  سی و  دو میلیون و  

پانصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/08 3/96/19482 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا  آج 

بیشه  سمیه 
10
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 83/4  مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان دو ونیم  اشکوبه  با نوع 
اسکلت بتنی وقدمت سال 1394 که عملیات ساختمانی آن درحد سفیدکاري  می باشد و  

 . بدون اخذ مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل

همکف بصورت  یکباب مغازه تعمیرگاه اتومبیل که فعآل درحال آماده سازي چال سرویس  -1
 . می باشد بسطح 44/35 مترمربع

 . طبقه همکف بصورت راهرو وراه پله بسطح 23/9 مترمربع  -2

طبقه اول بصورت  بالکن تجاري بسطح 34 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 14/78    -3
 . مترمربع درحد یک سوم وبسطح 19/22 مترمربع مازاد بریک سوم می باشد

  . طبقه اول بصورت راه پله بسطح 13/33 مترمربع -4

 . با توجه به سطح تجاري  کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند -5
توضیح اینکه درخصوص موارد فوق  و طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 77/26  
مترمربع داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که درکمیسیون محترم  ماده صد درحال 
بررسی می باشد وبراساس بررسی مجدد به عمل آمده مالک نسبت به حذف طبقه دوم اقدام 

 .  وزیربناي آن براساس گزارش صدراالشاره اصالح گردیده است
مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک  ودرخواست مجدد کمیسیون محترم  ماده صد   
به شماره 247880--1395  مورخه 95/12/04  وگزارش کارشناس رسمی دادگستري که 

مطابق با گزارش فوق می باشد  وبا توجه به حذف مسکونی کل ملک بصورت تجاري محاسبه 
  . گردیده است

 . جهت دستور تقدیم 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 میثم حسین پور جیرهنده  نسبت به راي شماره 
3.95.18254 مورخ 95.6.24صادره 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 بازدید بعمل آمده توسط اعضاء 
کمیسیون از موقعیت ملک و بناي احداثی  و نیز موارد اعالمی معترض اعتراض وي را 
در خصوص   بند 2 مفاد  راي بدوي وارد دانسته ضمن نقض راي در آن بند ؛  با ملحوظ 
قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 

برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 16699200 ریال محکوم و اعالم می دارد  و اما در 
خصوص بند یک مفاد راي بدوي به متراژ 23.55 متر مربع اعتراض موجه و موثري 

بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 28.52  1
 

3360000  , 1392
 , 1393
 , 1394

پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/03/16 3/96/19488 تجدید 
نظر

کیژده   
شهداي 

اسالم-یوس
ف 

زاده-بن3
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماًمکان تعرفه شده توسط متقاضی مطابق پروانه ساختمانی به شماره 9مورخ91/1/21 به 
صورت یک باب ساختمان مسکونی 4/5طبقه به انضمام زیرشیروانی در10واحد با 

زیربناي884/25مترمربع بدون استفاده از سقف تراکم صادر گردیده است و پروانه فاقد 
اعتبار می باشد که در زمان بازدید در مرحله اتمام عملیات ودر حد پایانکار می باشد. 

:ساختمان از بابت
اضافه بنا در همکف و طبقه اول به مجموع مساحت 91.3 مترمربع ( هر کدام به مساحت  -
45.65 مترمربع)  داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد.که پس از آن با توجه به  
نقشه برداري تفکیکی ارائه شده از طرف متقاضی از بابت اضافه بناء شامل- اضافه بنا در 

همکف به مساحت 35.04 مترمربع خارج از طول 60 % و خارج از تراکم که در زمان ارسال به 
کمسیون 10.61 مترمربع بیشتر گزارش شده بود.- اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.56 
مترمربع خارج از طول 60 % و خارج از تراکم  که در زمان ارسال به کمسیون 9.08 مترمربع 
بیشتر گزارش شده بود - اضافه بنا در طبقات دوم، سوم و چهارم خارج از طول 60 % و خارج 
از تراکم به عمق متوسط 2.16 متر به مجموع مساحت 109.68 مترمربع ( هر کدام به مساحت 
36.56 مترمربع) با افزایش واحد از 10 به 12 واحد داراي راي بدوي اصالحی کمیسیون ماده 

.100 به شماره 3/94/11973مورخ 94/3/26 می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده توسط متقاضی برابر آخرین 

تغییرات در ساختمان  اضافه بناء به کسر متراژ  آخرین راي( بدوي اصالحی )به صورت زیر 
:گزارش میگردد

اضافه بنا همزمانساز ناشی از اختالف محاسبه با توجه به نقشه برداري ارائه شده در همکف -
به مساحت 5.41مترمربع خارج از طول 60 % و خارج از تراکم به صورت پیلوت جهت 

پارکینگ
اضافه بنا جدید ساز در همکف به مساحت 2.58مترمربع خارج از طول 60 % و خارج از -

تراکم به صورت سرویس بهداشتی جداساز داخل محوطه با قدمت سال 94
اضافه بنا جدید ساز در همکف به مساحت 4.97مترمربع خارج از طول 60 % و خارج از -

تراکم به صورت سایبان بتنی جهت تامین پارکینگ  با قدمت سال 94
اضافه بنا همزمانساز ناشی از اختالف محاسبه با توجه به نقشه برداري ارائه شده در طبقه -

اول تا چهارم هر طبقه 3.89مترمربع   خارج از طول 60 % و خارج از تراکم به صورت 
 مسکونی در مجموع چهارطبقه به مساحت 15.56مترمربع

مساحت زیرشیروانی به صورت انباري از 92.5 مترمربع در زمان پروانه به 83.68 مترمربع  -
.کاهش پیدا کرده است

.رعایت پارکینگ مورد نیاز  می گردد -
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در **.کسري حدنصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی به مساحت 131.66مترمربع دارند-
بازدید مجدد انجام شده مشاهده گردید سایبان احداثی در همکف که متصل به سردر 

ورودي می باشد با مصالح بتونی و همگن با ساختمان اصلی می باشد.که اشتباهاً با سربندي 
  .شیروانی با خرپاي چوبی ذکر شده بود

حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم 
.میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت موسسه تحقیقاتی مهر پویاي 
گیل   مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا پنجم و 

تبدیل فضاي پیلوت پارکینگ به موسسه پزشکی و تحقیقاتی ؛ جمعاً به متراژ 520.55 
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 7412632000(هفت میلیارد 

و  چهارصد و  دوازده میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار )  ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 520.55  4
 

3560000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 3/96/19490 بدوي بلوار  
انصاري 
ارشاد 
روبروي 

موسسه مهر

3-3-10504-3-1-0-0 119

در خصوص میزان  کسري پارکینگ به تعداد 32 واحد به متراژ 800 متر مربع مستنداً 
به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ5696000000(پنج میلیارد و  ششصد و  نود و  شش میلیون ) ریال  

محکوم و اعالم می نماید

جریمه 800  2
 

3560000  , 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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه  موسسه تحقیقاتی5/5طبقه با 
زیرزمین  به  شماره2 مورخ  91/1/15  بصورت موسسه پزشکی با زیربناي3269/95مترمربع 
و  تمدید پروانه بشماره 76973 مورخ 92/1/24 می باشد که براي آن گواهی عدم خالف به  
شماره 92338مورخ  93/1/31 در مرحله اسکلت طبقه پنجم بدون تخلف ساختمانی  صادر 
گردیده است. در زمان بازدید ساختمان در مرحله نازك کاري بود  و پروانه فاقد اعتبار می 
باشد (48 ماه از زمان صدور پروانه سپري شده است و 2 سال از تاریخ شروع عملیات 

ساختمانی )با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه 
- کاهش بناء در زیرزمین به مساحت 21/3مترمربع-:بردار موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف  خارج ار تراکم  به مساحت 6/72مترمربع به صورت موسسه 

پزشکی تحقیقاتی (22/88مترمربع مساحت سایه کنسول از مساحت اعالمی به کمیسیون 
تبدیل فضاي پیلوت درطبقه همکف  به فضاي موسسه پزشکی و -کسر گردیده است)

اضافه بناء در -تحقیقاتی با حذف پارکینگ بر خالف مدلول پروانه به مساحت 410/10مترمربع
طبقه اول  خارج ار تراکم و خارج از طول 60 درصد به عمق متوسط 1/84 متر به مساحت 
اضافه -37/10 مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی (تراس غیر مسقف در حیاط)
بناء در طبقه دوم  خارج ار تراکم به مساحت 3/37 مترمربع به صورت موسسه پزشکی 
اضافه بناء در طبقه سوم  خارج ار تراکم به مساحت 3/37 مترمربع به صورت -تحقیقاتی
اضافه بناء در طبقه چهارم  خارج ار تراکم  به مساحت 52/47 -موسسه پزشکی تحقیقاتی
اضافه بناء در طبقه پنجم  -مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی(تراس مسقف )
با توجه به حذف -خارج از تراکم به مساحت 7/42مترمربع به صورت توسعه فضاي مسقف
پارکینگ در همکف و افزایش زیربناي مفید ساختمان به کسر زیرزمین با توجه به ضوابط 
زمان پروانه  تعداد 54 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد که 32واحد کسري پارکینگ غیر 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و وضع موجود بازدید شده  نیاز به اصالح -.مسکونی دارند
هر گونه مغایرت پس -.پالن معماري در طبقه زیرزمین ، همکف ،چهارم ،پنجم وبام می باشد
از ارائه نقشه هاي برداري تایید شده نظام مهندسی و در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد 

درخواست مجوز حفاري به طول 8متر از آسفالت قدیم جهت انشعاب فاضالب را بود
.دارند.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

119

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سیما زیبایی بشرح افزایش بنا در همکف ( به 
صورت همزمانساز ) و  طبقات اول تا چهارم  جمعاً به متراژ 212.74 مترمربع   و میزان 

تراکم اعطایی به متراز 169.71 مترمربع با عنایت به بازدید بعمل آمده توسط اعضا 
کمیسیون از موقعیت ملک و بناي احداثی و با توجه 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 2برابر ارزش معامالتی نسبت 

بمساحت 212.74 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 169.71 متر 
مربع جمعاً  بمبلغ    1,714,725,600(یک میلیارد و  هفتصد و  چهارده میلیون و  

هفتصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد)ریال صادر و اعالم میدارد. .

جریمه 382.45  0.5
 2 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 3/96/19491 بدوي فلسطین  
حقیقت جو 
نبش بن 
بهار
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 95 به تاریخ 94/11/10 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی انباري و در 8 

واحد مسکونی با زیربناي 854.91 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
داراي سوابق گزارش تخلف در مرحله اجراي سقف اول و آراي کمیسیون ماده  *-----*

: صد به شرح ذیل می باشد
 اضافه بناي درهمکف به سطح 37/63 متر مربع *-*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا همزمان ساز در همکف به سطح 2.97 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 201.60 مترمربع ( هر طبقه به سطح 50.40  -2
مترمربع )

اضافه بنا در انباري در زیرشیروانی به  سطح 2.42 متر مربع -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت  *-* *-*
مازاد بر انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 11.73 مترمربع می باشد ( جهت محاسبات 

درآمدي )
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 5.74 متر مربع -6

در هنگام صدور پروانه به سطح 169.71 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است ( به  -7
سطح 25.32 متر مربع در همکف و به سطح 144.39 متر مربع در طبقات )

رعایت  تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد و طول درب جهت آمد و شد خودورو می گردد ( در شمال 3 لنگه  *-----*

درب با دهانه 3 متري و در غرب یک لنگه درب با دهانه 4 متري )
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 *---* عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 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

ونیز مستنداً یه تبصره 5 ماده صد قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی نسبت به میزان 2 واحد کسري پارکینگ به متراژ 50 متر 

مربع  به مبلغ  72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم میدارد 

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/16 3/96/19492 تجدید 
نظر

 
پیرکالچاي- 

خ پیر 
کالچاي  

بن15

3-2-10266-46-1-0-0 121

در خصوص اعتراض آقاي فریدون حسن زاده مقدم پور( امین شرقامی )   نسبت به 
راي شماره 3.93.5046 مورخ 93.5.25 کمیسیون  شعبه 3 بدوي با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض و نیز همکاري مالک در ارائه مستندات الزم از جمله ارائه گواهی استحکام بنا؛ 

فلذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد؛ ضمن نقض راي بدوي مستنداً به تبصره 4
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی 
نسبت به بناي داخل تراکم به متراژ 106.97 متر مربع به مبلغ  15,403,680(پانزده 

میلیون و  چهارصد و  سه هزار و  ششصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 106.97  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

 و مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون فوق االشاره حکم به  به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي خارج از تراکم به متراژ 81.35  متر 

مربع به مبلغ  175,716,000(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار ) 
ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 81.35  1.5
 

1440000  , 1391 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 تعرفه شده  توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
که از بابت ساختمان دو طبقه به مساحت 200 متر مربع داراي راي غیابی 96/94مترمربع
مبنی بر تخریب می باشد  در حال   کمیسیون ماده صدبه شماره 5046مورخ 93/05/25
حاضر با توجه به مراجعه متقاضی و ارائه نقشه برداري تفکیکی و پالن معماري موارد زیر 
طبقه همکف مشتمل بر دو واحد مسکونی با ورودي مجزا به مساحت -:مشاهده گردید

طبقه اول مشتمل بر دو واحد مسکونی با ورودي - 95/97مترمربع با مصالح اسکلت بتن آرمه
مجزا به مساحت 92/35مترمربع با مصالح اسکلت بتن آرمه که داراي اشرافیت به پالك 

با توجه به قدمت احداث بناء ( سال 91) 2واحد کسري پارکینگ -.مجاور در غرب می باشند
جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه و -.مسکونی دارند
با توجه به خط پروژه شماره 1996 پیوست به مساحت 11/70مترمربع .طرح تفضیلی می باشد
و خیابان 18متري آتی در حد غرب قرار دارد (3/90 در تعریض بن بست 6متري حد شرق
با توجه به ابالغ طرح تفضیلی جدید که مالك عمل می باشد - مترمربع از خیابان آتی)
با -.خیابان حد غرب حذف شده است بنابراین عقب نشینی ملک 7/8مترمربع می باشد
قرار دارد و  R112 توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی با پهنه
تراکم  ( 80% -120) می باشد.بنابر این چون مساحت عرصه کمتر از 100 متز مزبع می باشد
مراتب جهت هرگونه  .106/97مترمربع داخل تراکم و 81/35مترمربع خارج از تراکم می باشد

 .اقدام  مقتضی به حضور تقدیم میگردد

121

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 582438(پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد و  سی و  
هشت) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 2.9  1
 

85000  , 1381
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 3/96/19496 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-172-1-0-0 122

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط  متقاضی داراي  پروانه ساختمانی  بشماره 181 مورخ 80/05/29  و 
پایانکار بشماره 12241 مورخ 1381/04/31  بصورت یک طبقه بر روي پارکینگ در یک واحد 
مسکونی با زیربناي 182/40 ( هر طبقه 91/20 متر مربع) میباشد حالیه طی بازدید بعمل آمده 
و نقشه برداري تفکیکی و پالن  معماري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس  
:نقشه بردار نظام مهندسی ) و با توجه به پرونده موجود در بایگانی موارد زیر مشاهده گردید

 داراي اضافه بناي همزمانساز  در طبقه همکف بمساحت  0/40 متر مربع -1
تبدیل قسمتی از پارکینگ بمساحت 54/96 متر مربع به یک واحد مسکونی،  با  قدمت  -2

سال 1388 با ورودي مجزا از داخل کوچه
از بابت تبدیل پارکینگ به مسکونی  به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  با  -3

قدمت سال 1388 دارد
داراي دیوار گذاري در حیاط بطول 5/55 متر  با ارتفاع حدود 2/40 متر جهت جدا سازي  -4

 واحد  همکف( تبدیلی پارکینگ به مسکونی) با حیاط
داراي سایبان چوبی به مساحت 2/97 متر مربع با قدمت سال 1388 -5

داراي انباري  جداساز بمساحت 2/73 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی در حیاط و  -6
سرویس بهداشتی  از نوع بلوك سیمانی بمساحت 2/63 جداساز در حیاط با قدمت سال 

1388 دارد
 داراي اضافه بنا در طبقه اول بصورت همزمان ساز بمساحت  0/40 متر مربع -7

تبدیل قسمتی از فضاي راه پله به بناي مفید ( سرویس بهداشتی) بصورت همزمانساز   8
بمساحت 2/10 متر مربع  که  درب ورودي سرویس بهداشتی در پاگرد راه پله میباشد و راه 

.دسترسی به بام ساختمان  نیز از داخل سرویس  توسط نردبان میباشد
با توجه به خط پروژه بشماره  741 موجود در سیستم ( بپیوست) فاقد عقب نشینی از  ***

کوچه 8 متري حد شمال میباشد
ضمناً داراي یک پله در شارع جهت دسترسی به واحد طبقه همف به ارتفاع 0/10 متر و  ***

به عمق 0/30 متر دارد
.یک لنگه درب   ورودي  جهت دسترسی به واحد  طبقه اول  بسمت شارع باز میگردد  ***

مراتب با توجه به درخواست مالک جهت صدور پایانکار و تفکیک ملک به 2 واحد و  ***
.صدور دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/96/19496 مورخ  ***
1396/05/03 مبنی بر جریمه اضافه بنا همزمانساز و تبدیل قسمتی از پله به سرویس 

 بهداشتی
و تخریب و اعاده به وضع سابق سایر موارد میباشد ** که در بازدید مورخه 1396/10/3 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اقدام به تخریب  سوئیت  واعاده به وضع  به پیلوت نموده و  نیز سایبان ودیوار وانباري 
جداساز را تخریب نموده است و  سقف سرویس بهداشتی را برچیده است مراتب جهت 

**** دستورات  بعدي تقدیم حضور میگردد
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 194,742,000(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  

دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 41.88  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 3/96/19497 بدوي امین  
الضرب 
-میدان 
زرجوب - 
علی 

محمدي  
فرهنگ - 
بن بهار

3-2-10076-66-1-0-0 123

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 
میزان3.62 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 5,611,000(پنج 

میلیون و  ششصد و  یازده هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 3.62  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی شماره 35 مورخ 95/5/07 به 
 صورت 2/5طبقه در 2 واحد مسکونی

با زیر بناي 366/41 متر مربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 3/62مترمربع 
 صادر گردیده است.درحال حاضر ساختمان

در مرحله سفت کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر 
:مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصددر طبقه همکف ،اول و دوم هرکدام به -
 مساحت 12/24مترمربع

 کاهش سطح را پله در طبقه همکف اول  و دوم در مجموع به مساحت 5/16مترمربع-
 کاهش بناء در راه پله به بام به مساحت 2/61 متر مترمربع-

رعایت پارکینگ می گردد(در زمان بازدید دربها اجرا نشده بود) -
در مجموع 36/72مترمربع خالف زیربنائی و 3/62مترمربع عدم رعایت سقف تراکم و  -

.5/16مترمربع خالف تبدیلی  دارند
.تقاضاي در یافت گواهی عدم خالف را دارند

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 1079730(یک میلیون و  هفتاد و  نه هزار و  
هفتصد و  سی) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر 

گردید در زمان اجراي طرح و یا نوسازي شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 
نماید.

جریمه 53.32  0.1
 

202500  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 3/96/19499 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان  خ 
شهدا  

طالقانی-بن 
هفتم ودوم

3-3-10368-157-1-0-0 124

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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10:41زمان 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 1برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون و  شصت 
و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

202500  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/27 3/96/19499 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان  خ 
شهدا  

طالقانی-بن 
هفتم ودوم

3-3-10368-157-1-0-0 124

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 3,652,088
(سه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتاد و  هشت)  ریال صادر می گردد.

جریمه 36.07  0.5
 

202500  , 1381 احداث بناي جداساز

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 109/17 متر مربع( برابر 
مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بلوکی و نقشه برداري ارائه شده )
انباري بلوکی جداساز در حیاط به  سقف شیروانی به مساحت 83/09مترمربع و یک باب

مساحت حدودي 6/3 متر مربع   با قدمت سال 81 که از   بابت آن فاقد سابقه در شهرداري 
جهت -.با توجه به ضوابط احداث بناء یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند -.می باشد
تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد.***با توجه به خط پروژه 

به مساحت حدود 33مترمربع در تعریض کوچه 6متري در حد جنوب  شماره 1262 پیوست
مراتب جهت استعالم اداره راه .قرار دارد که از این مقدار 24/5مترمربع از اعیان می باشد

.وشهرسازي به حضور تقدیم میگردد
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 834,750(هشتصد و  سی و  چهار هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 74.2  0.1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19500 بدوي بلوار امام 
خمینی خ 
خوش انس 
خ وحدت 
وحدت 3 
سمت چپ 
اولین بن 
بست

3-3-30605-13-1-0-0 125

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 مبلغ1102500
(یک میلیون و  یکصد و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 9.8  1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند مفروزي سال 1378  به صورت ششدانگ یک باب خانه 
اعیان مذکور به مساحت 84 متر مربع با قدمت سال  *---* ویالیی به 106متر مربع می باشد
باستناد  *------*در خصوص اعیان مذکور بالمانعی ارائه نگردید *----* 1378 می باشد
برابر ضوابط فاقد کسري  *-------* خط پروژه پیوست ملک فاقد عقب نشینی  می باشد
برابر طرح تفصیلی جدید ملک داراي کاربري مسکونی و  *--------* پارکینگ می باشد
واقع گردیده و با توجه به عرصه ملک و با ستناد نقشه هاي ارائه شده ، به   R121 در پهنه
حالیه  سطح 74.20 متر مربع داخل تراکم و به سطح 9.80 داراي مازاد بر تراکم می باشد
درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد، مراتب جهت صدور 

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

125

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 64.45 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/04/20 3/96/19501 تجدید 
نظر

خیابان  
شهدا جنب 

پارك 
ولیعصر(عج
)  کوچه 
مشهودي 
ك شهید 
  رستگاري

3-2-10203-33-1-0-0 126

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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
درخصوص 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  122,270,400(یکصد و  بیست و  دو 

میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 36.39  1
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

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 89,174,400(هشتاد و  نه 

میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 53.08  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره12  مورخه 94/2/21  
می باشد که بااستفاده  از سقف تراکم اعطایی بسطح 53/08    مترمربع بصورت  4  طبقه 

روي پیلوت در 2  واحد مسکونی دوبلکسی
بازیربناي کل   433/16  مترمربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده   

 :  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف  بصورت پیلوت بسطح 5/61  مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بصورت مسکونی بسطح 7/07 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بصورت مسکونی بسطح 7/07 مترمربع  -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بصورت مسکونی بسطح 7/07 مترمربع  -4

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 2/15 مترمربع -5
افزایش تعداد واحدها از دو واحد به سه واحد مسکونی که مساحت آن درطبقه دوم به   -6
کسر راه پله و افزایش بناي ذکر شده بسطح 64/45 مترمربع می باشد که براي 3 واحد 

 . . مسکونی رعایت 3 واحد پارکینگ میگردد
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 7/42 مترمربع داراي   -7

سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 96/4/20 کمیسیون ماده صد محکوم 
 به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي مشاهده

نگردید . توضیح اینکه در طبقه چهارم بسطح 13/91 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد و 
فعال اسانسور نصب نگردیده . حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد

126

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 8,308,000(هشت میلیون و  سیصد و  هشت هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 5.36  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 3/96/19503 تجدید 
نظر

فلسطین -  
زمینهاي 
نهضت 
شهرك 

فرهیختگان 
  شریفیان

3-2-10224-228-1-0-0 127

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 121,527,750(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  
بیست و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 52.27  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 داراي پروانه شماره 160مورخ 94/12/27 به صورت 
 ساختمان 2/5طبقه مسکونی

در دو واحد با زیر بناي 269/22مترمربع می باشد که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به 
مساحت 5/36 مترمربع و 3/92مترمربع

سایبان جهت تامین پارکینگ  صادر گردیده است.در حال حاضر با توجه به بازدید انجام  
شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

:توسط متقاضی  موارد تخلف زیر خارج از 5درصد زیربناي پروانه صادره مشاهده گردید 
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از  طول 60درصد به مساحت 14/81-

 مترمربع به صورت پیلوت
اضافه بناء در طبقه اول ودوم خارج از تراکم و خارج از  طول 60درصد  هر کدام به مساحت  -

18/73مترمربع به صورت مسکونی
 سقف تراکم اعطائی به مساحت 5/36مترمربع-

 کاهش بناء در راه پله به بام احداثی به مساحت 0/53مترمربع-
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد. (دربها و دیوار در زمان بازدید اجرا نشده بود)-

ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري می باشد و سربندي از خرپاي چوبی به خرپاي فلزي -
.تغییر یافته است

مشمول ضوابط سیما و منظر شهري میگردد و 0.13مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز 
.مسکونی دارند

مجموعا 52/27مترمربع خالف ساختمانی و 5/36مترمربع عدم رعایت سقف تراکم اعطائی -
.دارد

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

127

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ابراهیم گوهري موضوع گزارش شهرداري منطقه 3؛ 
بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقه اول جمعا بمساحت 
13.22 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 1.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ  

55,524,000(پنجاه و  پنج میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 13.22  1.25
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/10 3/96/19504 بدوي شهرك  
فجر 

آزادگان  
روبروي 

کالنتري 15

3-1-10283-39-1-0-0 128

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تعداد واحد هاي مسکونی،  با توجه به رعایت تعداد  پارکینگ ها, 
اعضاء کمیسیون متفقاً بقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4 واحد را اعالم می نمایند 

سایر 75.21 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/04/10 3/96/19504 بدوي شهرك  
فجر 

آزادگان  
روبروي 

کالنتري 15

3-1-10283-39-1-0-0 128

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 32 مورخه 95/4/31  
می باشد که بااستفاده از

سقف تراکم اعطایی بسطح 132/84 مترمربع بصورت 4  طبقه روي پیلوت در 3  واحد  
مسکونی

( طبقات سوم وچهارم بصورت دوبلکسی ) و  با زیرشیروانی بصورت انباري  بازیربناي کل    
525/52 مترمربع صادر

 .  گردیده عملیات ساختمانی درحد  سفتکاري می باشد
 :  ودرخصوص

افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف  به صورت عدم رعایت عرض حیاط خلوت بسطح 7/92 
 مترمربع  که فاقد اشرافیت

و کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره  بوده داراي سوابق درواحد محترم خالف  می باشد که 
برابر صورتجلسه مورخه

کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده وبراي آن گواهی عدم  95/12/16 
 خالف به شماره 451874

 . مورخه 96/2/16 صادرگردیده
 : حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده مجددا داراي 

مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز نسبت به راي کمیسیون  ماده صد بسطح 0/6  -1
 . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم نسبت به پروانه درطبقات اول الی چهارم بسطح 1/92  -2
 . مترمربع ( هرطبقه 0/48 مترمربع )

تبدیل راه پله درهمکف وطبقات  بسطح 2/14 مترمربع ودر طبقات بسطح 10/7 مترمربع  -3
 . ( هرطبقه 2/14  مترمربع )

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد که مساحت واحد مورد نظر  -4
درطبقه چهارم به کسر راه پله و

  .بناي تبدیلی بسطح  75/21 مترمربع می باشد
ضمنارعایت 4 واحد پارکینگ براساس ضوابط میگردد وکل افزایش بناها کمتر از 5 درصد 

 زیربناي پروانه وهمچنین
درزیرشیروانی بسطح 5/4 مترمربع نسبت به زیربناي پروانه صادره  داراي کاهش بنا  می 

  .  .  باشد
. حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف مجدد  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

128

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8,087,344(هشت میلیون و  

هشتاد و  هفت هزار و  سیصد و  چهل و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 17.75  1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 3/96/19506 بدوي  
سرچشمه-
رسالت  
رحیم زاده

3-2-10171-424-1-0-0 129

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 48 مورخ  
 1384/03/08 به صورت یک ونیم طبقه

در یک واحد مسکونی به مساحت 148.80مترمربع بدون استفاده از سقف تراکم اعطائی که  
 پروانه فاقد اعتبار می باشد

در حال حاضر با توجه به پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر بر خالف 
:مدلول پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف(به کسر7/75مترمربع سایه کنسول) مازاد بر تراکم و خارج از  -
طول 60 %  به مساحت 7.20 مترمربع به صورت پیلوت با قدمت سال 86

اضافه بناء در طبقه اول مازاد بر تراکم و خارج از طول 60 %  به مساحت 10.55 مترمربع به -
صورت مسکونی با قدمت سال 86(مجموع اضافه بناء 17/75)

رعایت پارکینگ مورد نیاز میگردد-
.نماي حد جنوب ملک داراي ایزوگام براق می باشد-

.ساختمان فاقد راه پله به بام است
.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مبنی بر جریمه می باشد

.خالف جدیدي مشاهده نگردید
با توجه به خط پروژه جدید به شماره 2306 مورخ 96/06/02  و طرح تفضیلی جدید ملک 

 فاقد عقب نشینی می باشد
رعایت 29/02مترمربع عقب نشینی گردیده است و  17/82مترمربع بیشتر از خط پروژه 

.شهرداري عقب نشینی انجام گردیده است
.مراتب جهت دریافت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، نظر 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 ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  4304300(چهار میلیون و  
سیصد و  چهار هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.26  1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 3/96/19509 تجدید 
نظر

میدان امام 
علی به 
سمت 

میدان گیل 
اولین کوچه 
سمت چپ

3-1-10192-436-1-0-0 130

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سوابق موجود  بصورت یکباب خانه 
ویالیی مسکونی بمساحت عرصه 129.09 مترمربع (طبق شناسنامه ملکی شماره 140 پیوستی 
) و بمساحت 127.70 متر مربع مطابق سند مالکیت، با مصالح بنایی و سال ساخت 1357  
میباشد که از بابت 78.26 مترمربع اعیان احداثی  مطابق راي تجدیدنظر کمیسیون محترم 
ماده بشماره 3/96/19509-96/08/16 محکوم به پرداخت جریمه گردیده و در بازدید از ملک 

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
با توجه به خط پروژه پیوست بشماره 140 بسطح 8/02 متر مربع از عرصه(5/10 متر مربع از 

این مقدار مشتمل بر اعیان) در حریم 15 متري آب منطقه اي و مابقی عرصه و اعیان 
باقیمانده در حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه (حریم 45 متري رودخانه) قرار دارد مراتب 

.جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی کشاورز مقدم و شرکاء  موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت  بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات اول 
تا چهرم و انباري زیر شیروانی   جمعا بمساحت 103.94 مترمربع ومیزان تراکم اعطایی 
به متراژ 159.98 ؛ 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 عدم احراز ضرورت 

قلع بنا در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.75برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 611167200(ششصد و  یازده میلیون و  یکصد و  شصت و  هفت هزار 
و  دویست)ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 103.94  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19510 بدوي بلوار  
انصاري-شه
ید یعقوب 
  زاده

3-3-10053-58-1-0-0 131

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مستنداً به تبصره 2 قانون صدر االشاره حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 268,766,400(دویست و  

شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد)ریال صادر و 
اعالم مینماید

جریمه 159.98  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19510 بدوي بلوار  
انصاري-شه
ید یعقوب 
  زاده

3-3-10053-58-1-0-0 131

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 94/05/28 در 4/5 طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی ( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 580.39 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
نازك کاري می باشد و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 10/74 متر -1

 مربع
در طبقات اول الی چهارم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2

 .بمساحت 93/20 متر مربع (هر طبقه بسطح 23/30متر مربع) می باشد
سطح کلی زیرشیروانی بمقدار 26.59 متر مربع کاهش یافته است ضمناً در مجموع دو  -3
باب انباري احداثی در زیرشیروانی(بر خالف ضوابط)بمساحت 1.58 متر مربع مازاد بر مقدار 

.مجاز(5 متر مربع)احداث گردیده است
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 159.98 متر -4

.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
.فاقد کسري پارکینگ می باشد-5

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف وطبقات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
ضریب 2.25 به ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 547,444,500(پانصد و  چهل و  هفت 

میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 117.73  1.5
 

3100000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/04/31 3/96/19513 تجدید 
نظر

امین  
الضرب-شه
ید انصاري  
احمد زاده 
حقوقی 1

3-2-10071-127-1-0-0 132

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 طبقه 
مازاد با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب2.25 به ضریب 

2) جریمه بمبلغ 790,004,000(هفتصد و  نود میلیون و  چهار هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 127.42  2
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/04/31 3/96/19513 تجدید 
نظر

امین  
الضرب-شه
ید انصاري  
احمد زاده 
حقوقی 1

3-2-10071-127-1-0-0 132

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما  گزارش زیر بدون بازدید میدانی و براساس گزارش کارشناس قبلی پرونده وجهت 
بروز رساتی و تکمیل  مواردي از  برگه گواهی عدم خالف میباشد

:بر اساس محتویات پرونده و گزارش کارشناس مکان  مورد نظر  بصورت
داراي پروانه شماره 47 مورخ 1393/06/26 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد  ""

مسکونی با زیر بناي 293/13 متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی به اتمام رسیده است

 و از بابت موارد زیر بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم
اضافه بنا در همکف بمساحت 38/60 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 77/20 متر مربع(هر طبقه 38/60 متر مربع)-2
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بمساحت 127/42 متر مربع-3

(توضیح اینکه از اینمقدار بمساحت 37/49 متر مربع مربوط به تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

.بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 1/93 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارند-4
الزم به ذکر است که راه پله به بام بمیزان 1/81 متر مربع کاهش یافته و کسري پارکینگ 

"".ندارند
داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره  3/96/19513 مورخ 1396/04/31 میباشد
که با توجه به نقشه هاي موجود در پرونده و گزارش کارشناس و نقشه هاي  موجود در 

. پرونده موارد زیر مشاهده گردید
در طبقات اول و دوم داراي کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 1/08   -1
متر مربع میباشد( هر طبقه بسطح 0/54 متر مربع) که  به کمیسیون ماده 100 اعالم نگردیده 

.است
با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه داراي یک درب پارکینگ بطول 4 متر مربع  بوده  -2
است ولی در زمان ارسال به کمیسیون داراي 2 درب بطول 4 متر و 2/90 متر که به تایید 
کارشناس قبلی رسیده و به کمیسیون ارسال گردیده است که با توجه به ضوابط مجاز به 
احداث 2 درب 3 متري میباشد  در زمان صدور  پایانکار اصالح درب ها با توجه به ضوابط 

.الزامی میباشد
.تغییرات دیگري مشاهده نگردید

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

132

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، 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  2,788,425(دو میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 123.93  0.1
 

225000  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 3/96/19514 بدوي پیرکالچاي  
امام حسین 

دوم

3-1-10309-75-1-0-0 13
3

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 351,000(سیصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 3.12  0.5
 

225000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر سند به مساحت عرصه 
داراي سند افرازي درسال1380 مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونب  126/75مترمربع
سال 1376 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث  دوبلکس با نوع اسکلت بتنی وقدمت

همکف بصورت پارکینگ بسطح 12/5 مترمربع . مسکونی  -1 : گردیده وزیربناي آن شامل
نیم طبقه بسطح 35/21 مترمربع که براساس ضوابط قدیم  -2 . بسطح 79/34  مترمربع
ضمنا بسطح 123/93  مترمربع درحد وبسطح  . رعایت یکواحد پارکینگ مسکونی گردیده
الزم به ذکر است که براساس خط پروژه شماره 788   . 3/12 مترمربع مازاد برتراکم دارند
وکوچه حد جنوب  بصورت 8متري مجموعا بسطح 15/85  کوچه حد شمال بصورت 10متري
حالیه  . . از اعیان احداثی می باشد مترمربع داراي عقب نشینی که بسطح 7/2  مترمربع

  . درخواست استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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  برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 196,358,400(یکصد و  نود و  
شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 58.44  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 3/96/19515 بدوي پل عراق خ  
پاسداران 
خبر نگار

3-1-10113-40-1-0-0 134

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  145 مورخه 
درهمکف بسطح 119/26 مترمربع  94/12/27 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی
ودرطبقات بسطح 271/2 مترمربع مجموعا  بسطح  390/46  مترمربع بصورت  4 طبقه 
روي پیلوت در 16  واحد مسکونی بازیربناي کل  1632/49   مترمربع  بازیرشیروانی بر

-1 : پروانه داراي صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفید کاري   است وبرخالف مدلول
افزایش بنا درهمکف بسطح 3/96  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 3/91 مترمربع مازاد 
افزایش بنا طبقه اول بسطح  -2. برتراکم وبسطح 0/05 مترمربع بصورت راه پله می باشد
13/62مترمربع که از مقدار فوق بسطح 12/72مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 0/9مترمربع 
افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 13/62مترمربع که از مقدار  -3 . بصورت راه پله می باشد
 -4 . فوق بسطح 12/72مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 0/9مترمربع بصورت راه پله می باشد
افزایش بنا درطبقه سوم بسطح 13/62مترمربع که از مقدار فوق بسطح 12/72مترمربع مازاد 
افزایش بنا درطبقه چهارم بسطح  -5. برتراکم وبسطح 0/9مترمربع بصورت راه پله می باشد
13/62مترمربع که از مقدار فوق بسطح 12/72مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 0/9مترمربع 

توضیح افزایش بناهاي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره  . بصورت راه پله می باشد
ضمنا درزیرشیروانی بسطح 22/89 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد ورعایت  . می باشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   . پارکینگ براساس پروانه صادره گردیده است

 . رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

134

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه در این حصوص  اعتراض بعمل نیامده 
لذا کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد

سایر 73.35  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/04/24 3/96/19518 تجدید 
نظر

شالکو  
شهرك 
 استقالل

3-2-10097-12-1-0-0 13
5

در خصوص اعتراض آقاي میر فاضل نیک زاد نسبت به راي شماره  3.96.19371مورخ 
96.3.2 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 اضافه 

بنا در همکف و طبقات به  مساحت 165.19  مترمربع به مبلغ   832,557,600(هشتصد 
و  سی و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد)  ریال محکوم و اعالم 

می دارد  .

جریمه 165.19  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 مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 123 مورخ 1393/12/13   می باشد که بصورت 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي 499/4 متر 

مربع(بدون استفاده از سقف تراکم
اعطایی) صادرویکبار درمورخه 94/12/20 تمدید گردیده  ، عملیات ساختمانی نازك کاري 

 :  است ودرخصوص
افزایش بناي مازاد برتراکم خارج از 60% طول مجاز   درطبقه همکف بسطح 46/22  -1

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم  خارج از 60% طول مجاز  درطبقه اول  بسطح   32/35   -2

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم  خارج از 60% طول مجاز  درطبقه   دوم بسطح   32/35     -3

 . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم خارج از 60% طول مجاز   درطبقه سوم بسطح   32/35    -4

 . مترمربع
کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 21/92 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -5

 . درحد تراکم
افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 6 واحد که مساحت واحد کوچکتر به کسر   -6

 افزایش بناهاي
ذکر شده یکواحد درطبقه اول بسطح   24/45  مترمربع ،  یکواحد درطبقه دوم بسطح 

 . 24/45  مترمربع   یکواحد درطبقه سوم بسطح 24/45  مترمربع   می باشد
ضمنا  براي6 واحد مسکونی رعایت پارکینگ میگردد  ومشمول نما ومنظر میگردد.  . حالیه 

.درخواست  گواهی عدم خالف  را دارند.مراتب جهت دستور تقدیم 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 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  
266,851,200(دویست و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 79.42  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 3/96/19519 تجدید 
نظر

کرد محله  
فلسطین 

آفاق2

3-2-10160-15-1-0-0 136

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 29,400,000(بیست و  نه 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 17.5  0.5
 

3360000  , 1395 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 احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 91 مورخ 
95/08/26 به صورت 3/5طبقه با انباري در زیرشیروانی در 4واحد مسکونی به زیربناي 
538/18 متر مربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 2/09مترمربع صادر 

گردیده است. در حال حاضر ساختمان در مرحله شروع آجر چینی می باشد. سربندي اجرا 
شده است ودربهاي  پارکینگ اجرا نشده است.و موارد تخلف زیر خارج از 60درصد طول و 

:خارج از تراکم مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مسلحت 18/04مترمربع-

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هرکدام به مساحت 20/46مترمربع در مجموع سه طبقه به -
مساحت 61/38مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 0/04مترمربع-
.تعداد واحدها به 3 واحد کاهش یافته است-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد-
ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد و4باب  انباري در زیر شیروانی تبدیل به یک باب -

.گردیده است که 17/5مترمربع مساحت انباري بیشتر از 5مترمربع می باشد
مجموع تخلف ساختمان  79/42مترمربع  و 2/09 سقف تراکم اعطائی و 17/5مترمربع -

.تبدیل انباري بیش از 5متر  می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 19806مورخ 96/05/15 مبنی بر 

.جریمه می باشد
توضیحا اینکه مساحت راه پله در طبقه اول درزمان پروانه  بیشتر از طبقات دیگر اعالم 

 گردیده بود که با توجه به اینکه تراکم استفاده شده
در زمان پروانه کمتر از تراکم مجاز در طبقات بوده تخلف محسوب نگردیده است اما مشمول 

.تراکم می باشد
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

.کسري حد نصاب فضاي باز مسکونی بیشتر از پروانه ندارد
  .مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم 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 16042-96/2/02 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  118380000(یکصد و  هجده میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار )ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 25.32  0
 

780000  , 1394 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/04/24 3/96/19520 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
نرسیده به 
میدان امام 
علی-جنب 
لوازم یدکی 

 حامد

3-1-10192-98-1-0-0 13
7

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 16042-96/2/02 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  92340000(نود و  دو میلیون و  سیصد و  چهل هزار )ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 15.39  0
 

780000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 16042-96/2/02 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  93720000(نود و  سه میلیون و  هفتصد و  بیست هزار )ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 15.62  0
 

780000  , 1394 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 اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 146,250,000(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  1.5
 

780000  , 1394 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 16042-96/2/02 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  214000000(دویست و  چهارده میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 35.79  0
 

780000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 16042-96/2/02 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  91020000(نود و  یک میلیون و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 15.17  0
 

780000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً،مکان ارائه شده توسط متقاضی باستناد  سوابق موجود در واحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی بصورت 5 باب مغازه فاقد سند مالکیت و فاقد مجوز احداث مجموعا به مساحت 
حدود 103/8 مترمربع با مصالح بلوکی و به قدمت تقریبی 7 سال به ترتیب (  به مساحت 
هاي حدود  16/3مترمربع 16/3مترمربع 16/3مترمربع 17/2مترمربع و 37/7 مترمربع  ) دو 
واحد کسري پارکینگ تجاري   داراي رأي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 14979 
مورخ 87/08/15   می باشد که محکوم به تخري بنا گردیده   وبرابر  صورتجلسه مورخ 

89/10/18 یکی از مغازه ها ( بمساحت حدود 37/50 مترمربع ) تخریب و 4 باب دیگر به دلیل 
ممانعت مالکان تخریب نشد.مجدداً در تاریخ 94/03/25 عوامل ذیربط بجهت اجراي حکم 
تخریب اقدام نموده و این بار نیز بعلت ممانعت مالکین و عدم تخلیه مغازه ها،حکم اجراء 

نگردیدمتعاقب آن براساس گزارش پیوست کارشناسی ودستور معاونت وقت در ذیل گزارش 
حالیه مالکین درخواست  ..  در مورخه 94/5/10 مغازه ها تخریب وپرونده نیز مختومه گردیده
مغازه  -1 . بررسی مجد را نموده اند که براساس نقشه برداري ارائه شده زیربناي آنها شامل
شماره اول بسطح 35/79 مترمربع فاقد بالکن و تابلو وسرویس بهداشتی  به شغل فروش 
درب وپنجره  آلومنیم . متعلق به  آقاي محمد باقر رمضانی   (  این مغازه همان مغازه اولی 
فوق االشاره به مساحت 37/50 مترمربعی است که حکم تخریب در تاریخ 89/10/18 در 

خصوص آن اجرا شده ومجددا در سال 1394احداث گردیده ) وباستناد خط پروژه پیوست به 
شماره 2255 بسطح 10/1 مترمربع از مغازه فوق درکاربري حریم  کمی فضاي سبز حاشیه اي 
مغازه شماره دوم  -2  . رودخانه قرار  دارد . وداراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
بسطح 16/94 مترمربع داراي بالکن  بسطح 8/38 مترمربع که بسطح 2/74 مترمربع آن 

خارج وبسطح 5/64 مترمربع آن درحد یک سوم  می باشد فاقد سرویس بهداشتی  . وداراي 
تابلوي بنر فاقد نور پردازي به ابعاد 1متر ×2/5 متر و  به شغل فروش الستیک  متعلق به 
آقاي علیرضا مرادي  با قدمت سال 1394 . وباستناد خط پروژه پیوست به شماره 2255 

بسطح 5/5 مترمربع از مغازه فوق درکاربري حریم  کمی فضاي سبز حاشیه اي رودخانه قرار 
 -3  . دارد . ورعایت بعد 3متر نگردیده . وداراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
مغازه شماره سوم بسطح 15/62 مترمربع فاقد بالکن  وسرویس بهداشتی  وداراي تابلوي بنر 
فاقد نورپردازي به ابعاد 1متر × 2/5 متر و  به شغل  کمک فنرسازي  متعلق به  آقاي حمید 
جعفري  با قدمت سال 1394وباستناد خط پروژه پیوست به شماره 2255 بسطح 6/2 
مترمربع از مغازه فوق درکاربري حریم  کمی فضاي سبز حاشیه اي رودخانه قرار دارد . 

مغازه  -4  . ورعایت بعد 3متر نگردیده . . وداراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
شماره چهارم بسطح 15/17 مترمربع فاقد بالکن  وسرویس بهداشتی وداراي تابلوي بنر فاقد 
نورپردازي به ابعاد 0/5 متر ×2/6 متر و  به شغل سپر سازي متعلق به  آقاي علی هادیپور  با 
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قدمت سال 1394وباستناد خط پروژه پیوست به شماره 2255 بسطح 7 مترمربع از مغازه 
فوق درکاربري حریم  کمی فضاي سبز حاشیه اي رودخانه قرار دارد . ورعایت بعد 3متر 
مغازه شماره پنجم  -5  . نگردیده .  . وداراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

بسطح 15/39 مترمربع فاقد بالکن وسرویس بهداشتی  وداراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي به 
ابعاد 1 متر ×2/8 متر  وبه شغل جلوبندي سازي  متعلق به آقاي محمد رضا خطیبی  برابر 
گزارش موجود درسیستم شهرداري با قدمت سال 1394 وباستناد خط پروژه پیوست به 
شماره 2255 بسطح 7/66 مترمربع از مغازه فوق درکاربري حریم  کمی فضاي سبز حاشیه 
اي رودخانه قرار دارد . ورعایت بعد 3متر نگردیده .وداراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري 

    . مراتب باتوجه به موارد مطروحه جهت دستور تقدیم میگردد   . می باشد
در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي اعتراض موجهی از ناحیه معترض  بعمل نیامده ، راي 

اصداري وفق موازین قانونی بوده ؛ عیناً تایید  و استوار می گردد
جریمه 14.33  0.5

 
3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/05/21 3/96/19521 تجدید 

نظر
رسالت  

روبروي صدا 
وسیما  

شهیدقنبرزا
ده

3-1-10125-46-1-0-0 13
8

در خصوص اعتراض آقاي اسماعیل قلی پور  نسبت به راي شماره 3.96.19369مورخ 
96.3.2 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 1.5برابر ارزش آن نسبت به مساحت 
44.24 مترمربع(مفاد بند 1 راي بدوي)  به مبلغ  219895200(دویست و  نوزده میلیون 

و  هشتصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 43.63  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي اعتراض موجهی از ناحیه معترض  بعمل نیامده ، راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده ؛ عیناً تایید  و استوار می گردد

جریمه 74.41  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 195 مورخه 94/12/27 در 4/5 طبقه 
بانضمام زیرشیروانی ( با احتساب 8 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به مجموع 

زیربناي 720.80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
اجراي اسکلت طبقه چهارم  می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد حالیه برابر پالن نقشه 
در همکف داراي -1:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 3.78 متر مربع بانضمام تبدیل 
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه -2 2.09 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت 51.87 متر مربع (هر طبقه بسطح 
17.29 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0.68 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در 
طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 2.04 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی 
به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي  بمساحت 43.63 متر مربع -3.تبدیل شده است
اضافه بنا در طبقه چهارم دارد همچنین بمساحت 0.61 متر مربع از فضاي راه پله تبدیل به 
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور  -4.فضاي مفید مسکونی شده است
مساحت کلی -5..پروانه به مساحت 14.33 متر مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

زیرشیروانی بسطح 14.02 متر مربع افزایش یافته است (بمساحت 1.91 متر مربع از این مقدار 
الزم به ذکر است  *  مربوط به افزایش سطح انباري ها مازاد بر 5 متر مربع می باشد.)
پارکینگ هاي احداثی نیز پس از اجراي کامل ساختمان(احداث درب هاي ورودي،دیوار 
چینی و...) در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي قابل بررسی و تایید می باشد فلذا تا این 
مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده و پس از تکمیل ساختمان و  بازدید از ملک هر گونه 
حالیه با لحاظ مشروحه فوق . مغایرت احتمالی (در زیربنا و...)قابل بررسی مجدد می باشد
مالک تقاضاي پاسخ استعالم بانک  را دارند مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور 

.تقدیم میگردد

13
8

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 3192-13950132 مورخ 95/0607 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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  37,162,800(سی 

و  هفت میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار و  هشتصد) 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 119.88  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 3/96/19529 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 
هالل احمر 
ك هالل 7

3-3-10471-87-1-0-0 139

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 3192-13950132 مورخ 95/06/07 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  

125,271,000(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  یک هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 26.94  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 3/96/19529 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 
هالل احمر 
ك هالل 7

3-3-10471-87-1-0-0 139

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود   78/54مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  1/5  
همکف بصورت پیلوت بازیربناي 73/41 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 6/87  -1: بازیربناي
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي  -2 . مترمربع عدم رعایت ابعاد پاسیو می باشد
73/41 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 6/87 مترمربع عدم رعایت ابعاد پاسیو که درآن حد 
داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد .کالبا نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  1394  

ضمنا بسطح 26/94 مترمربع مازادبر تراکم   . را نموده وفاقد کسري پارکینگ می باشد
توضیح اینکه  براساس خط پروژه پیوست به  . وبسطح 119/88 مترمربع درحد تراکم دارند
شماره 941 تا ارائه سند مالکیت ملک فوق خارج از کاربري قضاي سبزقرار دارد  و کوچه 
بصورت 8 متري وبسطح 7/75 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه 
حالیه درخواست پرداخت خالف ساختمانی آنرادارد مراتب   باتوجه به  . برروي آن می باشد

  .  کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم 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 19,118,025(نوزده میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  بیست و  

پنج)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 62.94  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19535 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري-پار

  س 2

3-3-10444-26-1-0-0 140

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی نسقی به  شماره 311 به 
تاریخ 1382/08/12 به صورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 583/20 
پروانه مذکور  *----*عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *---* متر مربع می باشد
باستناد نقشه برداري ارائه شده داري اضافه بنا به شرح ذیل  *-----*فاقد اعبتار می باشد

: می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  18/48 متر مربع که از این مقدار به سطح 3.51 متر مربع به -1

صورت کنسول با مصالح همگن جهت تامین فضاي پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات ا.ل تا سوم در مجموع به سطح 44.46 متر مربع  ( هر طبقه به سطح -2
راه دسترسی به بام از  *----*رعایت تعداد پارکینگ می گردد *---*14.82 متر مربع )
حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خلف  طریق نردبان چوبی سیار و دریچه 1* 1 می باشد

برابر ضوابط را دارد، مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

140

  نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا 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 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

بدون مجوز، به مبلغ  25,890,750(بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 115.07  1
 

225000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 3/96/19536 تجدید 
نظر

بلوار امام 
-ك خوش 
انس -ك 21
-انتهاي ك 
   پور مرز

3-3-30386-4-1-0-0 141

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 83 متر 
وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان ویالیی دوبلکس در یک واحد مسکونی با , مربع
قدمت نصب کنتور 1378 که بدون مجوز شهرداري احداث شده و بابت آن بالمانعی ارائه 

طبق نقشه معماري ارائه شده  مساحت عرصه بسطح 83.18 متر مربع و اعیان.نگردیده است
نیم طبقه اول . همکف بسطح 40.24 متر مربع مسکونی =-=بسطح 37.43 متر مربع پیلوت: 
مقدار عقب نشینی پس از .با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ. بسطح 37.43 متر مربع
تهیه خط پروژه اعالم میشود - - - بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 1483 و انعکاس 

ملک بر روي آن , کل پالك در حریم 45 متري (کیفی) رودخانه و کل پالك در مسیر خیابان 
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد. کل اعیان خارج از تراکم. 18 متري آتی قرار دارد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، 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  49,026,500(چهل و  نه میلیون و  بیست و  شش 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 158.15  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 3/96/19537 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر(عج
) هالل احمر 
هالل پنجم 
کوچه 

   اعتمادي

3-3-10440-10-1-0-0 142

درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت  (باتوجه به گزارش کارشناس  
329509-96/1/30  مبنی بر عدم اشرافیت به پالك مجاور)  موضوع از شمول تبصره 

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

سایر  0
 

3100000  , 1393 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 مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,834,500(ده 
میلیون و  هشتصد و  سی و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 6.99  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
 بمساحت 100 متر مربع که

وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در یکواحد مسکونی با قدمت 
.سال 1393 و بدون مجوز احداث گردیده است

طبق پالن معماري ارائه شده زیر بناي همکف با زیربناي  82/57  متر مربع بصورت پیلوت 
 جهت پارکینگ با ارتفاع حدود 2/75 متر

و طبقه اول  بصورت مسکونی با زیربناي  82/57 متر مربع میباشد. فاقد کسري پارکینگ  
.میباشد

ضمناً با توجه به پالن معماري پیوست 2 متر عرض حیاط خلوت  رعایت نمیگردد ( عرض حد 
 شرق 1/92 و عرض حد غرب 2/02)

.لیکن در حد مذکور داراي پنجره مشرف به پالك مجاور نمیباشد
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به  تهیه خط پروژه وانعکاس ملک بر روي خط  

پروژه میباشد
حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 25 مترو به عرض 0/45 متر با پوشش خاکی 

.جهت انشعاب گاز را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بمساحت 5/53 متر مربع   ***
از عرصه ( که شامل اعیان هر طبقه  میگردد

طبقه همکف 5/53 متر مربع و طبقه اول 5/53 متر مربع) 
.در تعریض کوچه 10 متري حد جنوب قرار میگیرد  
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد

142

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 132,619,200(یکصد و  
سی و  دو میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 78.94  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 3/96/19539 تجدید 
نظر

امین ضرب   
سهرابی-نب
ش ك زنبق

3-2-10083-102-1-0-0 143

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  651,756,000(ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار ) 
ریال تایید می نماید 

جریمه 155.18  1.25
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/04/31 3/96/19539 تجدید 
نظر

امین ضرب   
سهرابی-نب
ش ك زنبق

3-2-10083-102-1-0-0 143

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 75 - 1394/10/12 بصورت 4.5 
طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 639.54 متر مربع با 
 استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 78.94 متر (که از مقدار فوق بسطح 9.95 مترمربع 

.بصورت سایه کنسول جهت تامین پارکینگ در همکف ) صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا 

 :بشرح ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 18.14 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
122.28 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود 30.57 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 2.72 مترمربع و در  -3
 مجموع  طبقات  اول تا چهارم بسطح 8.92 متر مربع (هر طبقه 2.23 متر مربع)

. اضافه بناي سقف تراکم بسطح 78.94 متر مربع- 4
. افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 3.12 متر مربع -5

.کاهش انباري زیرشیروانی بسطح 12.72 متر مربع
.کسري حدنصاب فضاي باز بسطح 18.14 مترمربع

. پارکینگ مورد نیاز تامین شده
.ورودي هاي سواره و پیاده در محل اجرا نگردیده

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اینکه تبدیل محوطه به محوطه تجاري از تخلفات مندرج در راي کمیسیون 
بدوي نبوده و این کمیسیون در مقام تجدید نظر خواهی صرفابه مواردي که در 
کمیسیون بدوي منتهی به صدور راي گردیده اظهار نظر می نماید .بنا به مراتب 

موضوع مذکور قابلیت طرح در کمیسیون تجدیدنظر راندارد 

سایر 348  0
 

0  , 1382 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/04/13 3/96/19542 تجدید 
نظر

کمربندي  
مدرس  
روبروي 

آتش نشانی 
نمایشگاه 
 اسکانیا

3-1-10077-47-1-0-0 144

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداري به شماره 3/33/8136 مورخ 90/03/24 به 
راي کمیسیون بدوي به شماره 4292 مورخ 90/03/19 با توجه به ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري و  نظریه ابرازي به شماره 246074 مورخ 95/02/12 ضمن 
عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی، با تعدیل جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی زمان 

وقوع تخلف مبلغ  10000000(ده میلیون )ریال تعیین می گردد. 

جریمه 16.7  0
 

125000  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت مفروزي بمساحت عرصه 518 متر مربع .مشتمل 
بر ساختمان دو طبقه بصورت دفتر کار و اتاق استراحت و همچنین بارانداز  که بصورت 
.نمایشگاه اتومبیل (اسکانیا) داراي تابلو نئون به ابعاد حدود 8در1 متر مورد استفاده است
.بابت احداث بناي تجاري بمساحت 170 متر مربع داراي سوابق در واحد خالف میباشند

.تغییر جدیدي مشاهده نگردیده
مساحت هاي اعالم شده بر اساس سوابق و گزارشات موجود در پرونده واحد خالف اعالم 

.گردیده است
برابرخط پروژه موجود بشماره 720 ,( مجموعاً بمساحت 46.14 متر مربع ) بسطح حدود 2.5 
متر مربع از پالك ضلع شرق در تعریض بلوار 45 متري مدرس و در ضلع غرب بسطح حدود 
43.64 متر مربع از پالك (که از مقدار فوق بسطح 5 متر مربع از اعیان (سرویس بهداشتی) 

.است) در حریم برق فشار قوي قرار دارد
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 3409-13950132 مورخ 96/03/22 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 
تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2برابر ارزش معامالتی 
بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  115,506,000(یکصد و 
 پانزده میلیون و  پانصد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 18.63  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 3/96/19544 بدوي بلوار  
انصاري  
کوچه 

یعقوب زاده 
- بن دوم

3-3-10053-94-1-0-0 145

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 104 - 1395/09/29 بصورت 3.5 
 طبقه در 3 واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی

, با زیربناي کلی 442.44 متر مربع بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 66.07 متر
با حداث سایبان جهت تامین پارکینگ بسطح 13.62 مترمربع (خارج از طول 60%) و در نظر  

.گرفتن 10% تشویقی آسانسور صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي بوده وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه 

:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -1

18.63 متر مربع
(هر طبقه بسطح حدود 6.21 متر مربع)

. کاهش بنا در همکف بسطح 7.41 متر مربع
. کاهش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 7.70 متر مربع

.با توجه به مرحله ساختمانی هرگونه تغییر قابل بررسی مجدد است
.تا اینمرحله  اضافه بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه است

. فاقد کسري پارکینگ تا اینمرحله
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

145

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 0.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 51,615,000(پنجاه و  یک میلیون و  ششصد و  پانزده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.2  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19546 بدوي کمربندي  
خرمشهر- 
بلوار ش 
گمنام  35 
متري ك 
رنجبر

3-3-10443-88-1-0-0 146

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 161 مورخه 94/12/23
   می باشد

که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح123/76   مترمربع بصورت 3   طبقه روي پیلوت  
 وانبا ري وموتورخانه

درزیرشیروانی در5   واحد مسکونی بازیربناي کل  470/87  مترمربع صادرگردیده عملیات 
ساختمانی درحد

 : نازك گاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/12 مترمربع
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول 0/12 مترمربع -2

افزایش بنا  درطبقات دوم وسوم 21/96 مترمربع   وکل افزایش بناها کمتر از 5% زیربناي  -3
 پروانه می باشد

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري که سطح آنها 0/32 مترمربع بیشتر از 5 مترمربع  -4
 وبصورت بناي تبدیلی
  . مازاد برتراکم می باشد

. ضمنا سطح راه پله درزیرشیروانی بسطح 2/42 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

146

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 11,250,000(یازده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال 
عینا تایید میگردد.

جریمه 50  1
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/03 3/96/19549 تجدید 
نظر

بلوار امام  
-کوچه 
عاشوري 
-نبش 
کوچه 6

3-3-30226-17-1-0-0 147

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 554,710(پانصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هفتصد و  ده)  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 25.57  0.1
 

225000  , 1373
 , 1377

بناي مسکونی در حد تراکم 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 27,173,250(بیست و  هفت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  سه 

هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 120.77  1
 

225000  , 1377 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط مامور متقاضی  طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت 
که  شامل یکباب ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه بمساحت 152/90 مترمربع  میباشد
ساختمان  2 طبقه  و ساختمان جدا ساز 2طبقه بر روي 3باب مغازه بوده که بر اساس پالن 
 -1ساختمان شماره 1 با قدمت سال 70معماري ارائه شده توسط متقاضی بصورت زیر میباشد
طبقه اول  -2طبقه همکف بصورت  یک واحد مسکونی  خالی از سکنه بمساحت 54 متر مربع
 -1 ساختمان شماره 2بصورت  یک واحد مسکونی  خالی از سکنه  بمساحت 60 متر مربع
طبقه همکف شامل سه باب مغازه و راه پله و انباري بمساحت  66/17 متر مربع  با قدمت 

مغازه  اول از حد شرق  بمساحت 15/92 متر مربع با فعالیت شغلی  -1-1:سال 1373بصورت
مغازه دوم از حد شرق  بمساحت 15/05 متر   -1-2پارچه وپرده فروشی  فاقد تابلو وبالکن
مربع  با فعالیت دفتر ساختمانی وتزئیناتی  فاقد بلکن داراي تابلو به ابعاد 2/80*1 بر روي 
 - 1-4 مغازه سوم از حد شرق بمساحت 18/65 متر مربع فاقد فعالیت شغلی -1-3پیشانی
 - 2راه پله وراهرو بمساحت 11/13 متر مربع و انباري مسکونی بمساحت 5/42 متر متر مربع
طبقه اول بمساحت 66/17 متر مربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت 52/55 متر مربع و 
طبقه دوم بمساحت  78 متر مربع   -3راه پله بمساحت 13/62 متر مربع با قدمت سال 77

( که  شامل راه پله بمساحت 8/64 متر مربع و  یک واحد مسکونی بمساحت 69/36 متر مربع
از بابت   از این مقدار بمساحت 11/77 متر مربع بصورت کنسول میباشد) با قدمت سال 77
احداث ساختمان شماره 1 بمساحت 114 متر مربع و سه باب مغازه بمساحت   64 متر مربع   
عدم رعایت کسري پارکینگ داراي سوابق وراي کمیسیون تجدیدنظر   ساختمان شماره 2  و

حالیه مغایرت هاي مشاهده شده به شرح زیر .بشماره 368 مورخ 1375/1/30 میباشد
در طبقه همکف داراي اضافه بناي همزمان ساز ( با   -1در ساختمان شماره 2 **:میباشد
بمساحت  - 2.قدمت سال 73)  بمساحت 2/17 متر مربع  بصورت  راه پله و انباري میباشد
احداث   -14/38.3 متر مربع از 3 باب مغازه ها به راه پله و انباري مسکونی تبدیل شده است
طبقه اول  بمساحت 66/17 متر مربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت 52/55 متر مربع و 
احداث طبقه دوم بمساحت  78 متر  -4راه پله بمساحت 13/62 متر مربع با قدمت سال 77
مربع  شامل راه پله بمساحت 8/64 متر مربع و  یک واحد مسکونی بمساحت 69/36 متر 
( که از این مقدار بمساحت 11/77 متر مربع بصورت کنسول میباشد) با قدمت سال   مربع
ضمناً در سال  .داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 77 میباشد- 775

1395 با توجه به نامه ناحیه سه اقدام به نماکاري  کل ساختمان شماره 2 و کف سازي وکاشی 
جهت مشخص شدن مقدار .کاري مغازه ها (تعمیرات جزئی)  ساختمان شماره 2 نموده است
مراتب با توجه به نامه .عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه وانعکاس ملک بر روي آن میباشد

محترم کمیسیون ماده 100 بشماره  ش ر 259675-1395 مورخ 1395/12/17  جهت 

147

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



طبق خط پروژه ارسالی از واحد محترم خط  ****.دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
پروژه بشماره 1553 ( بپیوست) بمساحت  13/85 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه هاي 
( که از این مقدار بمساحت 10 و 6 متري حد هاي جنوب و شرق وپخ دو گذر  قرار میگیرد
10/19 متر مربع از اعیان هر طبقه ساختمان شماره 2 ( طبقات همکف و اول و دوم) در 

تعریض و بمساحت 2/12 متر مربع از اعیان هر طبقه (طبقات همکف و اول ) ساختمان شماره 
( فرم تحلیل .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد1 در تعریض قرار میگردد)
شامل براي ساختمان 2  : 1- 2/17  داخل تراکم ( اضافه بناي همزمان ساز  با قدمت سال 
1373)  طبقه همکف 2-  13.62  داخل تراکم (راه پله ) 52.55 خارج تراکم ( مسکونی 

آپارتمان)طبقه اول با قدمت سال 1377 3- 8/64 داخل تراکم ( راه پله) +1/14 داخل تراکم 
(مسکونی آپارتمان) طبقه دوم  + 56/45 خارج تراکم  ( مسکونی آپارتمان ) با قدمت سال 
1377 + 5/3 و 6/47 ( در مجموع 11/77) کنسول بسمت معبر در  طبقه  دوم   با قدمت 
سال  1377 4-  2 واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 1377 در طبقه همکف)

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و راي بدوي در خصوص رد افزایش واحد  عینا تایید میگردد.

جریمه 85.88  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1396/04/10 3/96/19550 تجدید 
نظر

شهدا سه  
راه 

پاستوریزه 
کوچه 

شهیدفیض 
اهللا زاده
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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   1,493,452,800(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  سه میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 296.32  1.5
 

3360000  , 1392 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  126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 30 مورخه 92/4/25  
 می باشد که بااستفاده از سقف

تراکم اعطایی بسطح  93/15 مترمربع بصورت 4  طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی بصورت 
 انباري در  4 واحد مسکونی بازیربناي

کل 491/95  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است وبرخالف مدلول 
 : پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 34/83  مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول الی چهارم بسطح 139/32 متر مربع  ( هرطبقه  -2

 34/83 مترمربع )
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 4/27 مترمربع ودرطبقات بسطح 20/04 مترمربع  -3

 مجموعا بسطح 24/31 مترمربع
 . وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم

افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 24/75 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 1/19 مترمربع   -4
در انباریها بیش از 5 مترمربع
  . و مازاد برتراکم می باشد 

افزایش واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد مسکونی که زیربناي آنها به کسر  -5
افزایش بناهاي ذکر شده یکواحد درطبقه

اول بسطح 21/47 مترمربع ویکواحد درطبقه دوم بسطح 21/47 مترمربع ویکواحد درطبقه  
سوم بسطح 21/47 مترمربع ویکواحد

 . درطبقه چهارم بسطح 21/47 مترمربع 
با عنایت به ضوابط صدور پروانه براي 8 واحد مسکونی نیاز به 6 واحد پارکینگ بوده که  -6

 تعداد 5 واحد آن رعایت وکسري
 . یکواحد پارکینگ مسکونی دارند

توضیح اینکه در فرم تحلیل خالف مساحت افزایش واحد 16/46 مترمربع قید گردیده که 
 بناي تبدیلی درهرطبقه بسطح 5/01 مترمربع

. را سیستم از آن کسر نموده . 16/46+5/01=21/47 مترمربع
الزم به ذکر است که  برابر گزارش مهندس ناظر  که بشماره 13817 مورخ 92/7/13 ثبت 

شهرداري منطقه گردیده داراي
  . گزارش کارشناسی درسیستم  بشرح ذیل می باشد 

در مرحله بازدید و گزارشگري مبادرت به احداث بنا بر خالف مدلول پروانه و خارج از  -1
 طول 60درصد بمساحت
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. بطور تقریبی 29/88متر مربع در هر طبقه
ساختمان در مرحله بازدید وگزارشگري در حد اجراي اسکلت بندي و در حال زدن سقف  -2

 چهارم بود
ملک داراي اخطاریه بشماره 3/33/7641 مورخ 92/6/18 موجود در پرونده فنی میباشد -3
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 71,827,000(هفتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.24  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19552 بدوي استخر خ  
رسالت-جن
ب پارك 
کشاورز   
 جودت

3-2-10218-53-1-0-0 149

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 128 به تاریخ 94/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 498.32 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 429833 به تاریخ 95/06/28 در مرحله سقف  *----*

 اول و بدون افزایش بنا می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 3.31 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 9.39 مترمربع -2

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
 رعایت تعداد و طول درب ماشین رو در زمان پایان کار الزامی می باشد *----*

 تخلف زیر بنایی کمتر از 5 % کل زیر بناي پروانه صادره می باشد *-----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 237,904,800(دویست و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  چهار 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40.46  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/24 3/96/19553 بدوي  
خشکرود-م

درس 
پاسداران-م
صلی شهید 
رجایی-هش

تم

3-1-10058-13-1-0-0 150

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 92 مورخه 95/8/27 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  0/29 مترمربع بصورت 3 طبقه روي 

 پیلوت در3  واحد
مسکونی بازیربناي کل455/94   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی روبه اتمام  است   

 :  است  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 7/42 مترمربع -1

. افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 22/26 مترمربع  ( هرطبقه 7/42 مترمربع ) -2
 . تبدیل راه پله درهمکف به بناي مفید بسطح 5/35 مترمربع -3

تبدیل راه پله درطبقات به بناي مفید بسطح 5/25 مترمربع ( هرطبقه 1/75 نترمربع )  -4
رعایت پارکینگ میگردد .داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 

 96/7/15 کمیسیون
 ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي مشاهده نگردید

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف  رادارد.  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت خانم افسانه محمد نژاد مبنی بر 

تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات 
اول تا چهارم جمعا بمساحت 40.27 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 یک برابر 

ارزش معامالتی بمبلغ  135307200(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  هفت 
هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 40.27  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19555 بدوي پیرکالچاي  
شهرك فجر 
ازادگان 
خیابان 18 
  متري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 188 مورخ 94/12/27 بصورت 
4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي

کلی 528.49 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 135.98 متر مربع و احداث  
.سایبان جهت تامین پارکینگ و 5% تشویقی آسانسور صادر گردیده است
:عملیات ساختمانی در حد  بهره برداري  بوده  و برابر سوابق موجود از بابت

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود  18.80 متر مربع -1
(هر طبقه بسطح حدود 4.70 متر مربع)

کاهش سطح  راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  طبقات اول تا چهارم هر کدام بسطح  -2
.4.56 متر مربع

. کاهش بنا در همکف بسطح 4.73 متر مربع
. کاهش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 3.61 متر مربع

احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی در مجموع سه باب انباري بسطح 0.5 متر 
 مربع

  داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/96/19555 - 96/07/15 مبنی بر جریمه می باشد
:حالیه با توجه به پالن نقشه برداري اصالحی ارائه شده نسبت به پروانه صادره 

با احتساب سایه کنسول در زیربناي همکف نسبت به پروانه صادره 4/93 متر مربع  *---*
کاهش زیربنا دارد

در طبقات اول تا چهارم هر طبقه بسطح 4/50 متر مربع و در مجموع 18 متر مربع  *----*
 اضافه بنا دارد همچنین بسطح 4/76

متر مربع از راه پله به بناي مفید واحدها در هر طبقه (در مجموع 19/04 متر مربع) تبدیل 
شده است

در زیرشیروانی بمساحت 3/94 متر مربع کاهش زیربنا دارد *----*
با لحاظ جمیع موارد اشاره شده 3/23 متر مربع اضافه بنا بیشتر به کمیسیون  *-----*

ماده صد اعالم شده است
تخلف جدیدي مشاهده نگردید *------*

اجراي فضاي سبز مطابق پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی می باشد *-------*
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مبادرت به احداث بناي جدید ننموده و صرفا اقدام به 
تعمیرات اساسی در بناي مذکور نموده است و ازطرفی براساس گزارش شهرداري 
هیچگونه افزایش بنایی صورت نپذیرفته، لذا اقدامات انجام شده از حیث انجام 

تعمیرات از شمول ماده صد و تبصره هاي آن خارج بوده و به رد آن اظهارنظر می 
گردد. بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد نمود. 

سایر 31.2 0  , 1395 تجاوز به معابر عمومی 1396/04/31 3/96/19556 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر  
-بعداز 

شهرشادي   
نرسیده به 
خیابان 
شهید 
اسدي 

-سوپرتایر 
 توانا

3-3-10373-135-1-0-0 152

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه بمساحت 42/50 متر مربع از 
تجدید نظر بشماره 6326 مورخ  نوع اسکلت فلزي که از بابت آن داراي راي کمیسیون

1380/10/1 میباشد.حالیه متقاضی با توجه به نامه آتش نشانی مبنی بر آتش سوزي ملک ( 
و انجام تعمیرات شامل : تعویض  کامل سربندي  و کف سازي  و درب ریموت دار و  بپیوست)
با توجه به خط پروژه ارسالی .کاشی کاري   تقاضاي کارشناسی و پرداخت عوارض آن را دارند
از واحد محترم خط پروژه ( بپیوست) بمساحت 31/20 متر مربع در تعریض خیابان آتی قرار 
بمساحت 0/63 متر مربع هم در تعریض و هم در حریم کابل برق  میگیرد. که از این مقدار

مراتب با توجه به درخواست متقاضی و  اخطاریه ناحیه 1 منطقه سه( بپیوست) جهت  .میباشد
.صدور دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 12,657,300(دوازده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار 

و  سیصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 40.83  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 3/96/19558 تجدید 
نظر

بلوار ولی  
عصر  بعد از 
سایپا پشت 
مسجد 

 مردآب چاه

3-3-10430-232-1-0-0 15
3

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 57,590,250(پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد و  نود هزار و  
دویست و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 24.77  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/03 3/96/19558 تجدید 
نظر

بلوار ولی  
عصر  بعد از 
سایپا پشت 
مسجد 

 مردآب چاه

3-3-10430-232-1-0-0 15
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر خط عادي ارائه شده به مساحت عرصه 76/8
داراي راي تخریب برابر مترمربع که از بابت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه

صورتجلسه مورخ 90/12/02 کمیسیون تجدیدنظر می باشد که راي اجرا و پرونده مختومه 
در حال حاضر با توجه به ارائه پالن معماري ارائه شده نسبت به احداث بدون .گردیده است
اقدام نموده است   مجوز یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه  به مساحت65/60 مترمربع
که با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوك  و بر روي آن سقف شیروانی حلبی  احداث شده 
با توجه به -.با توجه به ضوابط جدید یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-.است

قرار دارد اما مساحت عرصه کمتر   R112 جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی جدید در پهنه
40/83مترمربع داخل تراکم و 24/77مترمربع خارج از تراکم - ( %از 100متر مربع  (%80-80
با توجه به ***.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد-.می باشد
خط پروژه شماره 1149 پیوست 25/76 مترمربع از عرصه اولیه در تعریض کوچه 10 متري حد 
که 11/2مترمربع در محل رعایت وباقیمانده عقب نشینی  14/56مترمربع از .جنوب قرار دارد

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات جدید به حضور تقدیم میگردد.اعیان 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 1.5برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 153,000,000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 100  1.5
 

1020000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/13 3/96/19560 تجدید 
نظر

25متري  
متحدین-خ 
شهدا-ك 10

  

3-3-10233-8-1-0-0 154

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 51921-96/03/20 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  1000000000(یک میلیارد )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 97.49  0
 

1020000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز

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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یکبابخانه 
از بابت اعیان مسکونی داراي بالمانع  *---*ویالیی به مساحت 98/25 متر مربعمی باشد

رعایت عقب نشینی و  *----*شماره 3/33/376753 مورخ 1395/03/11 از شهرداري بوده
مالک اقدام به واچیدن اعیان مسکونی و  *-----*  پخ دو گذر در وضع موجود می گردد
احداث 4 باب مغازه فاقد بالکن با مصالح بلوکی و در مجموع به سطح 97.49 متر مربع نموده 
برابر ضوابط جاري و با  *------*رعایت سرویس بهداشتی 1/20 می گردد *------*است
مراتب جهت  توجه به تعداد 4 باب مغازه ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

154

در خصوص اعتراض آقاي جواد شفیعی  نسبت به راي شماره 3.96.19420 مورخ 
96.3.2  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 37.19 مترمربع به مبلغ    187,437,600(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  
چهارصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 37.19  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/10 3/96/19561 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري-شه
ید یعقوب 
  زاده

3-3-10053-55-1-0-0 155

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 81 به تاریخ 94/10/13 به صورت 5.5 طبقه و در 10 واحد مسکونی با زیربناي 

1706 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و اسکلت می باشد  *---*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *-----*
عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم به صورت تراس غیر مسقف به سطح 37.03 متر  -1

مربع
 کاهش سطح راه پله به سطح 0.16 متر مربع -2

رعایت پارکینگ برابر نقشه هاي ارائه شده در زمان پروانه بدون هیچگونه  *------*
تغییرات می گردد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
44401-96/03/08 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ    ,18,000,000(هجده 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 28.9  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/10 3/96/19563 بدوي ج رشت به  
سنگر قبل 
از میدان 
امام علی 
سمت 

راست-تعوي
ض روغن 
مژدهی

3-1-10192-111-1-0-0 156

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 11528-13950132 مورخ 95/12/11کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 0.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  2,303,750
(دو میلیون و  سیصد و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم میگردد. .

جریمه 92.15  0.5
 

50000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 82 به صورت 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه  و مغازه به مساحت 164/05مترمربع  فاقد سابقه در 

 شهرداري
که در سال 82سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 23مترمربع و عرصه به مساحت 43
مترمربع در مسیر تعریض کمربندي جاده سنگر قرار گرفت ومطابق مبایعه نامه  شماره 

12274/ الف مورخ82/04/31  از مالک
خریداري  گردید که با توجه به عدم صدور سند مساحت عرصه در تعریض از مساحت سند  

. کسر نگردیده است و مساحت عرصه موجود 121/05مترمربع می باشد
متعاقباً مالک  درسال 82 به مساحت 28/90مترمربع از کل بناي مسکونی باقیمانده را به  
مغازه و دفترکار  تبدیل نمود و در زمان بازدید در حال استفاده به صورت تعویض روغنی 

مژدهی
. فاقد بالکن داراي تابلو به ابعاد 1/5*10متر می باشد 

در خصوص 92/15مترمربع بناي مسکونی باقیمانده با مصالح بلوکی و قدمت سال 56نیز فاقد 
.سابقه در شهرداري می باشد

ضمناً در زمان بازدید محوطه پیلوت در حال استفاده به صورت انبار تعویض روغنی بود که در 
.بازدید مجدد جمع آوري گردید

 .با توجه به قدمت بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد
( کاربري فضاي سبز) قرار دارد و  g113   با توجه به طرح تفضیلی جدید جانمائی ملک در-

کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد
گفتنی است در گزارش قبلی تهییه شده که در سال 95 تکمیل و بر اساس طرح تفضیلی  

 قبل ملک در کاربري مسکونی قرار داشت
و اعیان مسکونی داخل تراکم بود ولی با توجه به برگشت پرونده از کمیسیون به شهرداري  

.وابالغ طرح جدید اعیان ملک خارج از تراکم محاسبه گردیده است
با توجه به خط پروژه شماره 2255پیوست به مساحت 0/4مترمربع از اعیان خانه و مغازه در 

.تعریض کمربندي 45متري جاده سنگر در حد شرق قرار دارد
در خصوص موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 19563مورخ 96/04/10 

.مبنی بر جریمه می باشد
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

.مراتب جهت مختومه نمودن پرونده  به حضور تقدیم 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، 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 125,596,500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  
پانصد و  نود و  شش هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.03  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19564 بدوي بلوار  
خرمشهر خ 
شهداي 
گمنام- 
پشت 
وزارت 

اطالعات بن 
پنجم

3-3-10459-20-1-0-0 15
7

 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 50.7 3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 354,640,000(سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 114.4  1
 

3100000  , 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 232,500,000(دویست و  سی و  دو 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 164 به تاریخ 94/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا   *---*زیربناي 346.19 مترمربع می باشد
باستناد نقشه   *----*نموده است،عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد
اضافه بنا در همکف به  -1 : برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 81.75 مترمربع ( هر طبقه  -2 سطح 27.25 متر مربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به  -3به سطح 27.25 مترمربع )
سطح 1.80  متر مربع و در طبقات مجموعا به سطح 5.4 مترمربع ( هر طبقه به سطح 1.80 متر 
در هنگام صدور پروانه به سطح 81.03 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده  -4مربع  )
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر  -6افزایش تعداد واحدها از 3  به 6 واحد -5است
برابر  *-----*ضوابط زمان صدور پروانه داراي 2  واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
ضوابط رعایت  به تعداد 3 درب و هر کدام به طول 3 متر ضوابط الزامی بوده که با توجه به 
نقشه هاي ارائه شده به تعداد دو درب به طول 4.50 متر جانمایی و اجرا گردیده شده است ( 
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات اول تا سوم  *-------*جهت نظریه ارشادي )
از یک واحد به دو واحد مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقات در 
حالیه مالک درخواست دریافت  مجموع به سطح 50.70 متر مربع ( هر طبقه 16.90 مترمربع )
گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم 

می گردد

15
7

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 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ1,571,320,800(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  بیست 

هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 311.77  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 3/96/19565 بدوي شالکوه- 
انتهاي 

ژاندارمري-
کوچه نظري

3-3-10048-134-1-0-0 15
8
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 39 مورخه   94/7/6 
  می باشد که

بارعایت عقب نشینی بسطح 26/51 مترمربع  بصورت 4/5 طبقه  در4 واحد مسکونی با 
استفاده از سقف

تراکم اعطایی بسطح 30/5  مترمربع وبازیربناي کل 542/16 مترمربع صادرگردیده عملیات  
ساختمانی

روبه اتمام است   و درخصوص افزایش  بنا وافزایش واحدهاي مسکونی برخالف مدلول   
 .  پروانه شامل

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف 49/17 مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه اول 49/17 مترمربع -2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه دوم 49/17 مترمربع -3

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه سوم 49/17 مترمربع -4

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه چهارم 49/17 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/9 مترمربع و در طبقات بسطح 17/76 مترمربع  -6

 وتبدیل
 . آن به بناي مفید

 . افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی به ترتیب -7

مساحت واحد کوچکتر در طبقه اول بسطح  67/37متر مربع می باشد که  به کسر   -1 
اضافه بناي

.گزارش شده در این طبقه داراي مابه التفاوت بسطح 18/2 متر مربع می باشد 

مساحت واحد کوچکتر در طبقه سوم بسطح  67/37متر مربع می باشد که  به کسر   -2
 اضافه بناي

.گزارش شده در این طبقه داراي مابه التفاوت بسطح 18/2 متر مربع می باشد

15
8
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 با توجه به افزایش واحدها کسري دو  واحد پارکینگ مسکونی و کسري  89/17 مترمربع
حدنصاب فضاي باز واحدهاي  مسکونی  داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که براساس

 
 صورتجلسه بدوي مورخه 96/5/14 کمیسیون محترم ماده صد درخصوص افزایش بنا
 وبناي تبدیلی و همچنین افزایش بناي ناشی از افزایش واحد مسکونی  وسقف تراکم  

 اعطایی  مجموعا بسطح 311/77 مترمربع
 محکوم به پرداخت جریمه  ودر خصوص  افزایش یکی از واحدها به دلیل کسري یکواحد 

 . پارکینگ محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده
حال با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده مالک با تخریب انباریها درپیلوت براي 6 واحد 

. مسکونی رعایت 6 واحد پارکینگ را نموده وفاقد کسري پارکینگ می باشد 
حالیه با عنایت به موارد مطروحه مالک درخواست طرح مجدد درکمیسیون محترم  ماده  .

 صد
  رادارد 

الزم به ذکر است عرض درب ورودي پارکینگهاي تامین شده بیشتر ازمصوبه طرح تفصیلی
 . بوده ودرصورت اصالح درب به 3 مترتاثیري درپارك حاشیه اي ندارد 
 . ضمن اینکه عوارض درآمدي یکواحد پارکینگ را باید پرداخت نمایند 

- مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان 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 96-65 مورخ 
96/3/25 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 468000000 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 93600000

(نود و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.78  0
 

780000  , 1389
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/04/17 3/96/19568 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
   

کاشفی-جن
ب مدرسه 
برادران 
شهید قناد

3-1-10292-136-1-0-0 159
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما گزارش زیر بدون بازدي میدانی و بر اساس پرونده واحد خالف ( بشماره 414 راي 95
)  و برا ساس گزارش

:وآخرین راي موجود جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي میباشد. که ملک مذکور بصورت 
یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب مغازه و محوطه  طبق نقشه برداري موجود در پرونده   

عرصه بمساحت90/50 متر مربع می باشد
از بابت دیوار گذاري بدون مجوز بطول 26.60 متر بر روي عرصه به مساحت 88.45 متر مربع 

 داراي راي کمیسیون ماده صد به تاریخ 89/03/12 می باشد
و از بابت  اعیان تجاري با قدمت سال 1389 به مساحت 9 مترمربع که اقدام به توسعه بناي 

 تجاري به سطح 7.28 متر مربع
و نیز احداث بارانداز با مصالح چوبی به جهت تامین یک واحد پارکینگ تجاري به سطح 

12.50 متر مربع با قدمت سال 1395 نموده است
(  مجموع اعیان تجاري به سطح 16.28 متر مربع با مصالح بلوکی می باشد ) داراي راي .

.کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/96/19568 مورخ 1396/04/17 نموده است
با توجه به طرح تفصیلی قدیم و گزارش کارشناس  موجود  در پرونده ملک فاقد عقب 

. نشینی می باشد
با توجه  به طرح تفصیلی جدید وبا توجه به خط پروژه 720 موجود برروي سیستم  ( 
بپیوست)بمساحت 65/60 متر مربع در مسیر خیابان 30 متري آتی قرار میگیرد

و بمساحت  G112   21/63 و با توجه به خط پروژه 720  بمساحت 3/27 متر مربع در کاربري.
میباشد R112 متر مربع در کاربري

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

159

اما در خصوص مفاد بند یک راي بدوي ، اعتراض موجهی بعمل نیامده عینالً تایید و 
استوار می گردد 

جریمه 34.88  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/17 3/96/19584 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس - 
پشت آتش 
نشانی 

روبروي بن 
 بست 7

3-1-10288-38-1-0-0 160
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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 یوسف شکوري  نسبت به راي شماره  3.96.19403  مورخ 
96.3.3 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 5ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و 
تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5به 1 برابر ارزش آن نسبت به مفاد بند 2
 راي بدوي به مساحت 50 مترمربع به مبلغ   155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/17 3/96/19584 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس - 
پشت آتش 
نشانی 

روبروي بن 
 بست 7

3-1-10288-38-1-0-0 160

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه شماره 87 مورخ 88/4/28 و عدم خالف بشماره 
92625 مورخ  1393/10/15 و همچنین گواهی پایانکار بشماره 101356 مورخ 1394/01/27 
توضیح اینکه طی بازدید بعمل بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی صادر گردیده
آمده مالک در سالجاري بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت 34/88 متر 

مربع به 2 باب مغازه فاقد بالکن نموده و بابت آن دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
.دارند.مراتب جهت دستورات بعدي 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. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان ، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج از تراکم ، به مبلغ 
 145,860,000(یکصد و  چهل و  پنج میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 143  1
 

1020000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 3/96/19595 بدوي بلوار 
ولیعصر 

داخل کوچه 
شهر شادي 
بعد از کوچه 
کاج 3 
کوچه 10 
متري 

آخرین خانه 
دست راست

 

3-3-10373-156-1-0-0 161

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 475.50 متر 
 مربع می باشد

داراي اعیان احداثی با مصالح بلوکی و به صورت نیمه ساخت که در مرحله اتمام  *---*
سربندي و دیوار چینی متوقف گردیده است

 اعیان مسکونی به صورت دوبلکسی و با زیر بناي  143 متر مربع می باشد *----*
ملک مذکور برابر طرح تفصیلی در محدوده قانونی شهر و در کاربري فضاي سبز  *-----*

واقع گردیده است   G213 و پهنه
 با توجه به نوع پهنه اعالمی ، کل اعیان به صورت خارج تراکم می باشد *------*

باستناد واحد نقشه برداري و خط پروژه امکان برداشت و تهیه خط پروژه به  *-------*
  دلیل نسقی بودن ملک و قرار گیري در کاربري فضاي سبز میسر نمی باشد

تامین یک واحد پارکینگ می گردد *--------*
مراتب جهت صدور دستورات مقضتی به حضور تقدیم می گردد

*----------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون ماده صد ( شعبه 2 ) به شماره 

: 3/98/22837 به تاریخ 98/04/12 مبنی بر اینکه
برابر گزارش کارشناسی رسمی دادگستري به شماره 11976 به تاریخ 98/01/31 و اعالم سال  

، وقوع تخلف به 1391 اعالم گردیده شده است
سال وقوع تخلف برابر گزارش اشاره شده از سال 1395 به 1391 در گزاراش و فرم تحلیل  

خالف تغییر یافت
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 796880(هفتصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد 

و  هشتاد) ریال صادر می گردد.با توجه به قدمت بنا و با رعایت بر اصالحی  در 
خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید. 

جریمه 99.61  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19597 بدوي شهید  
انصاري-ماه
ي رودخان 
پارس3 ك 
همتی 

-فرعی دوم

3-3-10068-13-1-0-0 162

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 2,472,800(دو 

میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 30.91  1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً  گزارش زیر بدون بازدید میدانی و بر اساس پرونده  واحد خالف  و راي کمیسیون 
:ماده 100 جهت تکمیل فرم درآمدي میباشد که بصورت

یک قطعه زمین نسقی بمساحت 168.75 متر مربع (طبق فروشنامه) .وضع موجود  ""
 مشتمل بر یکباب خانه ویالیی با قدمت نصب کنتور 1373

طبق کروکی نقشه برداري ارائه نموده با توجه به گزارش کارشناس قبلی  داراي عرصه 
 بمساحت 177.01 متر مربع (که بسطح 8.26 متر مربع بیشتر از فروشنامه است)

و اعیان بسطح 130.52 متر مربع  و  فاقد کسري پارکینگ که از بابت موارد فوق داراي راي 
کمیسیون  بدوي ( بشماره 3/96/19597 مورخ 1396/04/20 ) مبنی بر جریمه میباشد

.مراتب  با توجه به تکمیل فرم درامدي جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/17 3/96/19598 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی 

-انتهاي ك 
بهار   جنب 
کدپستی 
41899151

69

3-1-10205-595-1-0-0 163

با احراز تخلف نامبرده به استناد 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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 

بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 163,620,000(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  
ششصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 151.5  0.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود  86/6 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز

اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه در دو واحد مسکونی   
بازیربناي کل  151/5  مترمربع با نوع اسکلت

بتنی وقدمت سال   1391 را نموده وبراساس ضوابط کسري  دو واحد پارکینگ   مسکونی   
 : دارند . وزیربناي آن شامل

همکف بصورت راه پله ویکواحد مسکونی بازیربناي 75/75 مترمربع . که از مقدار فوق  -1
بسطح 5/45 مترمربع عدم رعایت دو متر حیاط

  .  خلوت ودران حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد 
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 75/75 مترمربع . که از مقدار فوق بسطح  -2

5/45 مترمربع عدم رعایت دو متر حیاط
  .  خلوت ودران حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد 

  . براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند -3
  . توضیح اینکه با توجه به کاربري تفصیلی جدید کال مازاد برتراکم می باشد

ضمنا با عنایت به خط پروژه اصالحی بسطح 6/5  مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان 
 .    احداثی درهرطبقه برروي آن می باشد

الزم به ذکر است که   برابرصورتجلسه مورخ 94/5/10کمیسیون بدوي ازبابت احداث بدون 
مجوز  بمساحت140مترمربع

/..به تخریب بنا محکوم گردیده که پرونده مفتوح میباشد 
حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق شرکت توزیع نیروي برق   رادارد مراتب  جهت 

  .  دستور تقدیم میگردد

163

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 19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

780000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/29 3/96/19605 بدوي میدان امام  
علی   

حافظ-کوچ
ه آخر سمت 

راست 
-درب 2 
 طوسی

3-1-10205-619-1-0-0 164

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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 از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي 

بدون مجوز خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 27,709,500(بیست و  هفت میلیون و  هفتصد و  نه هزار و  پانصد) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 71.05  0.5
 

780000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/29 3/96/19605 بدوي میدان امام  
علی   

حافظ-کوچ
ه آخر سمت 

راست 
-درب 2 
 طوسی

3-1-10205-619-1-0-0 164

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه دوبلکس نسقی  برابر کروکی 
برابر ضوابط غیر قابل احداث و با نوع  ارائه شده به مساحت عرصه حدود 63/01  مترمربع

 -1 : مصالح بلوك وقدمت سال 1394 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده  بازیربناي
همکف بصورت مسکونی بازیربناي 53/95 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 1/5  مترمربع 
طبقه اول  -2   به پالك مجاور می باشد عدم رعایت عرض حیاط خلوت اما فاقد اشرافیت
یکواحد کسري پارکینگ مسکونی  -3 . بصورت یک چشمه اتاق بازیربناي 17/1 مترمربع

داراي دو عدد پله ورودي به ابعاد 0/6متر 1/1 متر به سمت کوچه وبا توجه به طرح  -4 . دارند
ضمنا براساس خط پروژه پیوست به شماره  . تفصیلی جدید  کال مازاد برتراکم  می باشد
 . 2437 کوچه بصورت بن بست 6 متري وتا ارائه سند مالکیت فاقد عقب نشینی می باشد
حالیه درخواست  صدور مجوز حفاري خاکی بصورت عرضی  به طول 4متر ×0/45 سانتیمتر 

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد جهت انشعاب گاز رادارد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل 

پیلوت 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 ش ر -1-96 مورخ 96/1/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
1100000000 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 220000000(دویست و  بیست میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 98.8  0
 

455625  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1396/04/20 3/96/19606 تجدید 
نظر

کیژده  
کمربندي  
خرمشهر 

جنب  اداره  
ابیاري   

نبش  کوچه  
یاشار

3-3-10216-5-1-0-0 165

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  

پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/20 3/96/19606 تجدید 
نظر

کیژده  
کمربندي  
خرمشهر 

جنب  اداره  
ابیاري   

نبش  کوچه  
یاشار

3-3-10216-5-1-0-0 165

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید "احتراما
گزارش فوق از گزارش موجود در سیستم کپی گردیده است . از ملک بازدیدي صورت 
نگرفته است و به درخواست واحد درآمد جهت اخذ عوارض بر اساس سوابق موجود 

 . سیستمی ورود اطالعات گردیده است
مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بشماره 290 مورخ 1373/12/28 می 
باشد که بصورت 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با زیربناي 295/60 مترمربع صادر گردیده 

 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وتاکنون عدم خالف و
.پایانکار دریافت ننموده و پروانه فاقد اعتبار میباشد 

ودرخصوص افزایش بنا در سه مرحله داراي سوابق درواحد محترم خالف می باشد .در مرحله 
اول از بابت افزایش بنا بسطح  67 مترمربع  در طبقات و کنسول بسطح  28/80 مترمربع. 

.داراي راي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1377/12/16 میباشد
ودرمرحله دوم از بابت 55 مترمربع توسعه بناي مسکونی (بصورت زیرشیروانی)  و 18 متر 
مربع احداث کنسول طبق صورتجلسه مورخ 1380/03/30 کمیسیون تجدید نظر محکوم به 

 پرداخت جریمه گردیده است
ودرمرحله سوم از بابت تبدیل  98/80 مترمربع از  پیلوت به تجاري وکسري دو واحد 
پارکینگ برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 96/4/20 کمیسیون ماده صد محکوم به 

 پرداخت جریمه گردیده وبه دلیل عدم پرداخت جریمه
 . داراي اخطار درج درپرونده می باشد

متعاقب آن مالک اعالم نموده بود که توانایی پرداخت جریمه از بابت راي مرحله سوم را 
نداشته که   با عنایت به بررسی به عمل آمده مالک  اقدام به اعاده تجاري به وضعیت پروانه ( 

پیلوت با ارتفاع 2/4 متربا سقف کاذب  ) را نموده بود که دراین
خصوص داراي سوابق گزارش درسیستم می باشد  .  حالیه مالک مجدا اعالم نموده که  

توانایی پرداخت جریمه براي راي مرحله سوم را داشته وبه همین دلیل گزارش وفرم تحلیل 
 . اصالح میگردد

الزم به ذکر است که هرگونه مغایرت درزیربنا پس از ارائه نقشه برداري تفکیک آپارتمان 
قابل بررسی می باشد .  ضمنا با عنایت به تغییر درعرض بلوارو نقشه برداري وضع موجود و 

 انعکاس ملک برروي  خط پروژه  شماره 730 بسطح 23/34 مترمربع
داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن می باشد.مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد
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10:41زمان 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 نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
238778-95/11/21 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   52656000(پنجاه و  
دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید. 

جریمه 32.91  0
 

650000  , 1389 احداث مغازه بدون مجوز 1396/04/20 3/96/19607 بدوي بلوار امام 
علی 

نرسیده به 
میدان امام 
علی جنب 
مکانیکی 
حامد

3-1-10192-481-1-0-0 166

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده در راستاي طرح جمع آوري اطالعات امالك تجاري بر بلوارها ، بر اساس 
مشاهدات بیرونی به عرصه بمساحت حدود 35 متر مربع  شامل یکباب مغازه با قدمت حدود 
سال 1389 با فعالیت الستیک فروشی با زیربناي حدود 32/91 متر مربع داراي تابلو به ابعاد 
حدود 1/10*3 از نوع بنر بر روي پیشانی  میباشد که از بابت احداث آن مدرکی در سیستم 
الزم به ذکر است که با عنایت به قدمت بنا فاقد .شهرسازي منطقه (سرا) مشاهده نگردید
کسري پارکینگ   و برابر  خط پروژه شماره 2255  پیوست فاقد عقب نشینی   از بلوار 45 
متري امام علی وخارج از حریم رودخانه قرار دارد .  (شایان ذکر است که به عمق حدود 

ضمناً  ذکر  2/93 بصورت پیاده رو مازاد بر عرض بلوار 45 متري   داري عقب نشینی میباشد)
مراتب جهت اطالع  و  .است که سربندي آن با مغازه مکانیکی حد شمال یکی میباشد

.دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد
در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي,اعتراضی بعمل نیامده و در این خصوص کمیسیون 

مواجه با تکلیفی نمی باشد
جریمه 76.46  0.5

 
3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/04/27 3/96/19609 تجدید 

نظر
خیابان  
شهدا  
شهید 
رستگار

3-2-10203-32-1-0-0 167

در خصوص اعتراض محمد حسین آزموده و شرکاء نسبت به راي شماره  3.96.19359 
مورخ 96.3.13صادره 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 معامالتی2 به 1.5 برابر آن نسبت به مساحت 

166.38 مترمربع(بند 1 مفاد راي بدوي) به مبلغ 841024800(هشتصد و  چهل و  یک 
میلیون و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 166.87  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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 175 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 495.60 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 24.82 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 136.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 34.17  -2

مترمربع )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  -3

انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.72 مترمربع می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.49 متر مربع و در  -4

 طبقات مجموعا به سطح 4.88 مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 76.46 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد و طول درب برابر ضوابط الزامیست *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

167

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  1,072,209,600(یک میلیارد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  نه هزار 
و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید..

جریمه 212.74  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 3/96/19611 تجدید 
نظر

فلسطین  
حقیقت جو 
نبش بن 
بهار

3-2-10181-184-1-0-0 168

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 285,112,800(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  

دوازده هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 169.71  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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 95 به تاریخ 94/11/10 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی انباري و در 8 

واحد مسکونی با زیربناي 854.91 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
داراي سوابق گزارش تخلف در مرحله اجراي سقف اول و آراي کمیسیون ماده  *-----*

: صد به شرح ذیل می باشد
 اضافه بناي درهمکف به سطح 37/63 متر مربع *-*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا همزمان ساز در همکف به سطح 2.97 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 201.60 مترمربع ( هر طبقه به سطح 50.40  -2
مترمربع )

اضافه بنا در انباري در زیرشیروانی به  سطح 2.42 متر مربع -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت  *-* *-*
مازاد بر انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 11.73 مترمربع می باشد ( جهت محاسبات 

درآمدي )
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 5.74 متر مربع -6

در هنگام صدور پروانه به سطح 169.71 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است ( به  -7
سطح 25.32 متر مربع در همکف و به سطح 144.39 متر مربع در طبقات )

رعایت  تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد و طول درب جهت آمد و شد خودورو می گردد ( در شمال 3 لنگه  *-----*

درب با دهانه 3 متري و در غرب یک لنگه درب با دهانه 4 متري )
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 *---* عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 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 3 رشت بطرفیت آقاي یوسف هنرمند مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بهارخواب به متراژ 54.47 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 یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 59917000(پنجاه و  نه 
میلیون و  نهصد و  هفده هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 54.47  1
 

1100000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/07 3/96/19612 بدوي کیژده  
شهداي 

اسالم کوچه 
25  

3-3-10287-11-1-0-0 169

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند مفروزي سال 73  ارائه شده به صورت 
یکباب خانه ویالیی بانضمام یک باب دکان به مساحت 147.23 مترمربع  می باشد

از بابت اعیان مسکونی به مساحت 106 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به  *--*
شماره 4193 به تاریخ 74/07/12 (بدوي ) و 6403 به تاریخ 74/10/19 (تجدید نظر ) مبنی بر 
پرداخت جریمه و در خصوص اعیان تجاري به مساحت 7.5 متر مربع داراي راي مبنی بر 

 تخریب می باشد
اعیان تجاري مذکور در محل تخریب گردیده است *----*

: مالک بدون دریافت مجوز اقدام به تعمیرات اساسی به شرح ذیل نموده است *-----*
 تخریب سربندي و احداث بهار خواب به مساحت 54.47 متر مربع با مصالح بلوکی -1

 احداث سربندي جدید به مصالح چوبی -2
تعویض درب و پنجره و درب وروي ماشین رو و نصب درب نفر رو که به صورت بازشو به  -3

 سمت معبر می باشد
رنگ آمیزي، نصب کابینت ، لوله کشی -4

 احداث سایبان با مصالح چوبی به سطح 13 متر مربع -5
ضمنا در گذشته یک چشمه سرویس بهداشتی جداساز به سطح 3 متر مربع در حیاط  *--*

موجود بوده است که در وضع موجود نیز پابر جاست
 تخلفات به سال 1394 می باشد *---*

 اعیان احداثی جدید در حد تراکم می باشد *----*
احداثی اعیان مذکور مشمول کسري پارکینگ مسکونی نمی گردد *-----*

باستناد خط پروژه شماره 722  به سطح 44.10 متر مربع از اعیان در حدود  *-------*
غرب و جنوب به کوچه هاي 10و 8 متري اصالحی و به سطح 12.50 متر مربع از عرصه در حد 

 جنوب به کوچه 10 متري اصالحی در تعریض می باشد
حالیه درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد، مراتب جهت صدور 

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي به شماره 2/96/19612 به تاریخ  *------*
96/09/07 مبنی بر پرداخت جریمه و تخریب سایبان می باشد

طی بازدید مجدد مشاهده گردید که سایبان مذکور تخریب شده است *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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  605,000,000(ششصد و  پنج 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 275  2
 

1100000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/13 3/96/19615 بدوي سعدي  
عسگري بن 
یاسمن

3-2-10054-30-1-0-0 170

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  3000000000(سه میلیارد ) 

ریال صادر می گردد. گردد.

جریمه 258.3  0
 

1100000  , 1389 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احترامابراي ملک فوق باستناد بند 51مورخ1381/12/21راي کمیسیون ماده 5 بصورت 7طبقه 
رو ي  مغازه(8طبقه رو پیلوت)و بالکن در حد1/2پروانه تجاري مسکونی بشماره 94

مورخ1384/04/29 بازیربناي 4602/5 مترمربع  بااحداث بنا درحد 60% طول زمین صادر 
، گردیده و  پروانه از تاریخ 1385/05/24بمدت یکسال تمدید گردید

مجدداسازمان مسکن و شهرسازي استان برابر نامه شماره 30/1951مورخ1386/01/25با 
احداث زیرزمین جهت تامین پارکینگ براي ملک فوق موافقت و پروانه در تاریخ 

1386/08/08 بازیربناي کل  5081/04  مترمربع با 46واحد مسکونی ودو باب مغازه  بسطح 
126 مترمربع وبالکن بسطح 63 مترمربع اصالح گردید ،لذا تاکنون پروانه تمدید نگردیده 
ودر حال حاضر فاقد اعتبار می باشد  عملیات ساختمانی درمرحله دیوارچینی داخلی بوده 
واز بابت افزایش بنا  بر خالف پروانه صادره در مجموع کل طبقات بمساحت 2115/36 

 .:  مترمربع شامل
اضافه بناي خارج از 60%بعمق 6/15متر در طبقات مجاز پروانه  بمساحت 751/3 -1

مترمربع:چ
:احداث کنسول در طبقات دوم الی هشتم سمت خیابان 45متري بمساحت 95مترمربع-2
دو طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 1251/36 مترمربع که از اینمقدار 30مترمربع -3
بصورت احداث کنسول سمت خیابان 45متري و 41/8 مترمربع  ادامه قفسه راه پله و 

:  اسانسور به بام بوده
عدم رعایت ضوابط و ابعاد نورگیر بمساحت 17/7مترمربع داراي سوابق برابر صورتجلسه -4
تجدید نظر مورخه 88/2/23 کمیسیون ماده صد بوده که محکوم به پرداخت جریمه گردیده  
. ودرخصوص گزارش اصالحی نیز برابر صورتجلسه بدوي مورخه 90/10/28 کمیسیون ماده 
صدآن قسمت از بناهایی که بعد از صورتجلسه مورخه 88/2/22 احداث گردیده بود بلحاظ 

. عدم رعایت اصول فنی محکوم به اعاده به وضع اولیه گردیده بود
 . درمرحله دوم نیز از بابت

حذف پارکینگ در زیرزمین بمساحت 638/73 مترمربع (برخالف جلسه کارشناسی   -1
مسکن و شهرسازي)وافزایش ارتفاع ان از 2/4متر به حدود3/5متر،  و تبدیل ان  ( برابر 

 **نقشه  پیوست به 3  واحد مسکونی )
  .   تبدیل قسمتی از  همکف بسطح 83/39مترمربع به راهروي  تجاري -2

حذف پارکینگ در طبقه همکف و افزایش ارتفاع ان از 2/4متر به 3متر همچنین  تبدیل -3
قسمتی از  این طبقه   بسطح 174/91  مترمربع  به یک واحد تجاري که واحدهاي تجاري از 2

   ** باب به 3 باب افزایش یافته
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تبدیل مابقی همکف به دو واحد مسکونی که فعال فاقد آجرچینی وفقط برابر نقشه ارائه  -4
 . شده بازیربناي 184/36 مترمربع

   ** عدم پیش بینی 1/20سطح تجاري به سرویسهاي بهداشتی-5
تبدیل مسکونی به  تجاري در نیم طبقه  ( طبقه اول )  بمساحت 91/74مترمربع (بیش از  -6

   **حد1/2راي کمیسیون ماده5)
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز  درزیرزمین بصورت مسکونی مازاد برتراکم   -7

 . بسطح 18/65مترمربع
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه همکف بصورت مسکونی بسطح 23/98 -8

 . مترمربع
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه اول بصورت مسکونی مازاد برتراکم    -9
بسطح 12/38مترمربع که از مقدار فوق بسطح 11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري 

 . کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه دوم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -10
بسطح 20/56مترمربع  که از مقدار فوق بسطح 11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري 

 . کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه سوم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -11
بسطح 20/56مترمربع  که از مقدار فوق بسطح 11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري 

   . کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه چهارم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -12
بسطح 35/41 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 0/06مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 

 .11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها  می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه پنجم بصورت مسکونی مازاد برتراکم   -13
بسطح 26/83مترمربع که از مقدار فوق بسطح 3/11مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 

.11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه ششم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -14
بسطح 22/54مترمربع که از مقدار فوق بسطح 0/06مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 

.11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه هفتم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -15
بسطح 26/83مترمربع که از مقدار فوق بسطح 3/11مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 

.11/79 مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه هشتم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -16
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بسطح 21/75مترمربع که از مقدار فوق بسطح 2/8مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 11/79
 .. مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها می باشد

مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه نهم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -17
بسطح 21/75مترمربع که از مقدار فوق بسطح 2/8مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 11/79

 . . مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها می باشد
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز درطبقه دهم بصورت مسکونی مازاد برتراکم  -18

بسطح 21/75مترمربع که از مقدار فوق بسطح 2/8مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 11/79
 . .. مترمربع بصورت جایگاه قرارگیري کمپرسورها می باشد

افزایش  بناي مازاد برتراکم با توجه به  اینکه اسکلت ساختمان یکدست ساز  بوده اما به -19
دلیل عدم دیوارگذاري داخلی  قبآل گزارش نگردیده بود   بصورت یک طبقه مازاد برتعداد 
طبقات مجاز درطبقه یازدهم بصورت 6واحد مسکونی   بمساحت 630/22مترمربع که از 

مقدار فوق بسطح 33/3مترمربع کنسول غیر مجاز و بسطح 11/79 مترمربع بصورت جایگاه 
.قرارگیري کمپرسورها می باشد

افزایش  بنا بصورت اتاقک اسانسور وراه پله وتاسیسات به بام وپله فرار به کسر راه پله -20  
 . قبلی  بسطح 60/23مترمربع

باتوجه به  اینکه درزمان صدور پروانه  عوارض کسري  30 واحد پارکینگ مسکونی   - 21
برابر دستور شماره ب/3011مورخه 83/3/18موجود درپرونده فنی  پرداخت گردیده حال با 
عنایت به افزایش واحدهاي مسکونی از 46واحد به 69 واحد مسکونی برابر ضوابط قدیم  و 
تراکم مسکونی  مجددا کسري16 واحد پارکینگ مسکونی و براي سطح تجاري کسري  11  
واحد پارکینگ تجاري  دارد  که برابر صورتجلسه مورخه 95/6/2 کمیسیون ماده صد از بابت 
کسري پارکینگ مسکونی وتبدیل واحد مسکونی به تجاري وکلیه افزایش بنا ها محکوم به 
پرداخت جریمه گردیده ودرخصوص تبدیل پیلوت به تجاري وراهروي تجاري وکسري 
پارکینگ تجاري چون تاکنون دیوارچینی انجام نشده مقرر شد چنانچه عملیات اجرایی 

 . انجام شود شهرداري می تواند نسبت به اعالم تخلف به صورت بدوي اقدام نماید
حال با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده به دلیل وجود باالبر درمحل قسمتی از 

دیوارچینی داخلی براي مغازه تا ارتفاع حدود 1/8 متر انجام شده  وبراساس نقشه پیوست 
 . داراي

  .   تبدیل قسمتی از  همکف بسطح 83/39مترمربع به راهروي  تجاري -1
حذف پارکینگ در طبقه همکف و افزایش ارتفاع ان از 2/4متر به 3متر همچنین  تبدیل -2

قسمتی از  این طبقه   بسطح 174/91  مترمربع  به یک واحد تجاري که واحدهاي تجاري از 2
  ** باب به 3 باب افزایش یافته
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براي کل   سطح  تجاري کسري  11  واحد پارکینگ تجاري  دارد  که تعداد 5  واحد آن  -3
مربوط به خالف جدید و تعداد 6 واحد آن مربوط به خالف قبلی بوده که درصورتجلسه 

 . مورخه 95/6/2  کمیسیون محترم ماده صد اشاره اي به آن نگردیده
  */*/ حالیه مالک درخواست بررسی مجدد رادارد     مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي جواد سپهري 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 25/55 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

38858000(سی و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و 
اعالم میگردد . 

جریمه 25.55  0.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/07/25 3/96/19616 بدوي میدان ولی  
عصر خیابان 
خرمشهر 
وصال

3-3-10153-53-1-0-0 171

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

سایر 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري در خصوص افزایش تعداد واحد بلحاظ 
عدم رعایت اصول فنی و شهرسازي راي به اعاده به وضع پروانه صادر و اعالم میگردد 

.

سایر 66.7  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 250 به تاریخ 92/10/19 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی ( طبقه 
سوم و چهارم دوبلکس ) و لنباري در زیر شیروانی با زیربناي 526.90 مترمربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام سفت کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 3.80 متر مربع که به صورت سایبان با مصالح همگن به  -1

جهت تامین پارکینگ می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.18 متر مربع و در  -2

طبقات اول تا سوم در مجموع به سطح  2.97 متر مربع ( هر طبقه به سطح 0.99 متر مربع ) و 
 در طبقه چهارم به سطح 2.44 متر مربع

تبدیل یک واحد به دو واحد در طبقه چهارم ( طبقه سوم و چهارم به صورت تک واحدي  -3
 ) به سطح 66.70 متر مربع        ------ افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 واحد

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 15.16 متر مربع -4
برابر ضوابط و با توجه به تعداد واحد ها، ملزم به تامین به تعداد 4 واحد پارکینگ بدون  -5
مزاحم بوده که برابر نقشه هاي ارائه شده با توجه به تامین 4 واحد، لیکن عدم رعایت بدون 

 تزاحم ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
مشمول تبصره 7 نمی گردد *---*

 رعایت طول و تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کارالزامیست *----*
رعایت دیوارحائل بام می گردد *-----*

 رعایت پوش جانبی مناسب ( حلب رنگی ) در زمان پایان کارالزامیست *------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

( گزارش اصالحی ) : در زمان تهیه گزارش عدم خالف با توجه به اشتباه سهوي ، در  *--*
: آیتم شماره 2

در خصوص کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم ، مساحت  
صحیح 7.32 متر مربع می باشد که به اشتباه 2.97 متر مربع قید گردید  ( هر طبقه 2.44 

  متر مربع )
که با توجه به راي داراي مابه التفاوت توسعه بنا به صورت همزمان ساز به سطح 4.35 متر 
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 مربع  می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در راهرو و راه پله و انباري در زیرشیروانی با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 177861600(یکصد و  هفتاد و  هفت 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 35.29  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 3/96/19617 بدوي بلوار امام  
خمینی 
کوچه 
عاشوري 
نرسیده به 
کوچه 
  وحدت

3-3-30275-26-1-0-0 172

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 2/02 با ضریب 1/5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 10180800(ده میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار و  

هشتصد)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.و در خصوص 25 متر مربع 
سایبان فلزي به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها راي به اعاده به زمان 

پروانه صادر واعالم میگردد. 

جریمه 27.02  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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  56 مورخه 95/6/24 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  139/52 مترمربع بصورت  4طبقه روي 

 پیلوت در 9 واحد مسکونی با زیرشیروانی بصورت
انباري واحدها  بازیربناي کل  1395/27  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام 

 :  رسیده  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 2/02 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درمحوطه حیاط بصورت سایه بان با نوع اسکلت فلزي بسطح  -2
 . 25 مترمربع

افزایش بنا درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله وانباري  بسطح   35/29 مترمربع که از  -3
 . مقدار فوق بسطح 4/89 مترمربع انباریها  مازاد برتراکم می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 9 واحد به 12 واحد مسکونی که زیربناي واحد کوچکتر  -4
یکواحد در طبقه اول بسطح 61/82 مترمربع و یکواحد در طبقه دوم بسطح 61/82 مترمربع 

 ویکواحد در طبقه سوم بسطح 61/82 مترمربع می باشد
با عنایت به افزایش تعداد واحدها  فغال  کسري تعداد 4 واحد پارکینگ مسکونی دارند  -5
ودرخصوص پارکینگ شماره 5 پس از کفسازي وانجام آزمایش عملی چنانچه امکان پارك 

   خودرو وجود نداشته باشد مجددا قابل بررسی می باشد
ضمنا افزایش بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد داراي سوابق 

درواحد خالف می باشد خالف جدیدي مشاهده نگردید  حالیه درخواست صدور گواهی عدم 
 . خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما با عنایت به نقشه هاي موجود درپرونده از  *************************
آنجاییکه پارکینگ شماره 5 که درنقشه مشخص گردیده درزمان صدور پروانه تایید گردیده 

 وبا توجه به آزمایش عملی انجام شده برابر عکس پیوست پارکینگ مورد نظر
  . مورد تایید بوده وتعداد کسري پارکینگ آن  از 4  واحد  به 3  واحد اصالح 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 8.12 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 12586000(دوازده میلیون و  پانصد و  

هشتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 8.12  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 3/96/19618 بدوي کمربندي  
خرمشهر خ 
14 متري 
الله 

زمینهاي 
حاج محمد 
جعفر جالئی

3-3-10471-18-1-0-0 17
3

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 165مورخ 
94/12/27 در 3/5طبقه و 3 واحد با زیربناي 581/36مترمربع با رعایت عقب نشینی می 

باشد
.که  با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 96مترمربع صادر گردیده است

در زمان بازدید در مرحله نازك کاري بود و سربندي اجرا گردیده است نماي حد غرب و 
.شرق با حلب سفید اجرا شده است و پروانه داراي اعتبار می باشد

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر 
:مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف تا طبقه سوم هرطبقه 2/03مترمربع مازاد بر تراکم و خارج از -
 طول 60 درصد

.در مجموع به مساحت 8/12مترمربع اضافه بناء کمتر از 5درصد مساحت پروانه صادره دارد-
.راه پله به بام به مساحت 1/44مترمربع کاهش بناء دارد-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد -
 .مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 20,250,000(بیست میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

202500  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/07 3/96/19627 بدوي مدرس  
جانبازان - 
افضلی - 
مرداد 

چهارم بن 
بست نهم

3-2-10250-213-1-0-0 174
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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

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  بشماره 7448 

مورخ 95.9.18راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 478,775
(چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 87.05  0.1
 

55000  , 1358 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 3/96/19627 بدوي مدرس  
جانبازان - 
افضلی - 
مرداد 

چهارم بن 
بست نهم

3-2-10250-213-1-0-0 174

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی و قدمت 
بنا با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 
1,315,900(یک میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  نهصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 12.66  2
 

50000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم 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 140000000(یکصد و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.26  0
 

202500  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماض مکان ارائه شده برابر سند مالکیت مجزي(صادره 1373) ششدانگ یکباب خانه 
 وراثی بمساحت عرصه 174.10 متر مربع (طبق سند )

در خصوص اعیان بشرح زیر داراي  صورت جلسه شماره 19877 مورخ 96/7/15 کمیسیون 
. تجدید و سوابق در  واحد خالف میباشند

مسکونی بسطح 92.04 متر مربع - - انباري بسطح 6.07 متر مربع - - سرویس بهداشتی 
 بسطح 1.60 متر مربع

سه باب مغازه بمساحت هاي : 1- 7.59 متر مربع , 2- 9.41 متر مربع , 3- 11.26 متر مربع - 
.- - حداقل مساحت (12 متر مربع) مغازه ها رعایت نگردیده

. دو واحد کسري پارکینگ تجاري
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1878بمساحت حدود 57.09 متر مربع از پالك (که از مقدار 
فوق بسطح حدود 40.5 متر مربع از اعیان است) در ضلع شرق و جنوب در تعریض کوچه 

.هاي 10 متري و پخ دوگذر قرار دارد
. مورد درخواست بروز رسانی جهت  استعالم دفترخانه

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 بااعمال  ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 6,714,000

(شش میلیون و  هفتصد و  چهارده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 18.65  3
 

120000  , 1372 احداث بارانداز در حیاط 1396/05/07 3/96/19629 تجدید 
نظر

شهدا    
کوچه نوري 

جنب 
تعمیرات 
یخچال 
   عاشوري

3-3-10326-5-1-0-0 17
5

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 

معادل379200(سیصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 75.84  0.1
 

50000  , 1352 بناي مسکونی در حد 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 25000000(بیست و  پنج 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 42.9  0
 

202500  , 1382 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 تعرفه شده بصورت یک قطعه زمین نسقی محصور با توجه به پالن نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 160.72 متر مربع (طبق فروش نامه عادي 
پیوست 150 متر مربع) مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه بمساحت 75.84 متر 
مربع با اسکلت آجري (دیوارهاي باربر با بلوك سیمانی و سقف بصورت شیروانی) مطابق 

تاریخ نصب کنتور به قدمت احداث سال 1352 که به مرور زمان تعمیرات و مرمت شده است 
(با توجه به اظهارات مالک تعمیرات سال 72 می باشد)و همچنین دو باب مغازه بمساحت 
42.90 متر مربع فاقد بالکن و داراي فعالیت شغلی مشاور امالك و آرایشگاه زنانه با اسکلت 
آجري و به قدمت احداث حدودي سال 82 که در سال 90 با تعمیرات اساسی (تعویض 

سربندي و ...)بازسازي گردیده است و داراي دو عدد تابلو بابعاد حدوداً  1*5.8 متر از نوع بنر 
.با نور پردازي و 0.5*1.40 از نوع بنر بدون نور پردازي می باشد

ضمناً در محوطه حیاط سایبان با زیرسازي فلزي بمساحت حدود 18.65 متر مربع به قدمت 
احداث حدود سال 72 احداث گردیده است.الزم به ذکر است از بابت جمیع موارد مطروحه 
هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز بالمانعی ارائه نشده است باستناد 
خط پروژه شماره 1169 پیوست بمساحت حدود 22.50 متر مربع از ملک (17.23 متر مربع از 
اعیانات احداثی و 5.27 از عرصه) در مسیر تعریض کوچه 8 متري حد شرق و خیابان 12 
متري حد جنوب و پخ دو گذر قرار دارد..حالیه مالک تقاضاي بررسی وضعیت ملک و 

پرداخت عوارض آن را دارد مراتب با توجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت انجام اقدامات 
.مقتضی بحضور تقدیم می گردد

17
5

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 موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 327 مورخ 96/3/27 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 40000000 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 8000000(هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.67  0
 

219375  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/04/20 3/96/19630 تجدید 
نظر

آج بیشه -  
بلوار امام 
رضا ك 
حاجی خ 
پرند

3-2-10314-57-1-0-0 176

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه ارائه شده به صورت یکباب مغازه به 
در خصوص اعیان بالمانعی ارائه  *----* مساحت 15.67 متر مربع با مصالح بلوکی  می باشد
------* قدمت بنا باستناد فیش برق ارائه شده به سال 1382 می باشد *-----*نگردید

برابر ضوابط فاقد کسري  *-------* بناي مذکور به صورت مازاد بر تراکم می باشد *
باستناد خط پروژه شماره 5678 به سطح 3.25 از  *--------* پارکینگ تجاري می باشد
حالیه درخواست دریافت پاسخ نامه اداره امور آب و فاضالب رشت  اعیان در تعریض می باشد

به شماره 3/1336 به تاریخ 95/09/07 را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به 
.حضور تقدیم می گردد

176

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 2.75برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ 1,209,697,500(یک میلیارد و  دویست و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  
هفت هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.9  2.75
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/04/20 3/96/19632 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
خیابان دفاع 
   بن بست 7

3-3-10027-17-1-0-0 17
7

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 86,800,000(هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 14  2
 

3100000  , 1393 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

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 353,198,500(سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  یکصد و  نود 

و  هشت هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 227.87  0.5
 

3100000  , 1393 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  174مورخه   
92/8/28 می باشد که برابر بند 6 مورخه 92/5/6 مصوبه کمیسیون ماده 5 با احداث بنا 

بصورت 4طبقه ( 4واحد مسکونی ) برروي یکباب تجاري به
حداکثر مساحت 20 مترمربع وارتفاع 3 متر وتامین 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم  

وبااستفاده از سقف تراکم بسطح 184/27 مترمربع و  بازیربناي کل  844/41 مترمربع   
 صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده ودرحال بهرهبرداري

 : است  و درخصوص
 . تبدیل قسمتی از پیلوت بسطح 14 مترمربع به صورت توسعه تجاري -1

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات مجاز طرح تفصیلی  به کسر راه پله در  -2
طبقه پنجم  بسطح 141/90 مترمربع در یکواحد مسکونی وتبدیل 3/96 مترمربع از راه پله 

.. دراین طبقه به بناي مفید مازاد برتراکم
. افزایش بنا بصورت راه پله وآسانسور به بام بسطح 23/57 مترمربع -3

   . افزایش بنا بصورت یکباب انباري درزیرشیروانی بسطح 4/33 مترمربع -4
افزایش واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد مسکونی با  رعایت 5 واحد پارکینگ  -5
بدون تزاحم داراي سوابق درواحد محترم خالف بوده  که برابر صورتجلسه مورخه 96/4/20 

کمیسیون
 . ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي مشاهده نگردید 

ضمنا داراي  کاهش بنا درهمکف بسطح 1/23 مترمربع نسبت به زیربناي پروانه می باشد . 
- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

17
7

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 63,907,200(شصت و  سه میلیون و  نهصد و  هفت هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.68  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19633 بدوي خیابان 
فلسطین - 
کوچه 
گلسرخ

3-2-10144-60-1-0-0 17
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 75 به تاریخ 95/08/01 به صورت 5.5 طبقه و در 10 واحد مسکونی و رعایت 
مالک   *---*2 متر عقب نشینی در طبقه پنجم و  با زیربناي 1637.86 مترمربع می باشد
برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در مرحله نازك 
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح   *----*کاري می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 1.04 مترمربع ( هر  -1 : ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 11.64 مترمربع که این   -2طبقه به سطح 0.26 مترمربع )
کاهش سطح راه پله  *---*مقدار به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد
و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 3.40 مترمربع (اضافه بنا تراکمی 
رعایت تعداد  *-----*ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *----*جهت محاسبه درآمدي )

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر پارکینگ برابر ضوابط می گردد
ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

17
8

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه کاربري 
مسکونی ملک با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در خصوص بررسی اصول 

فنی ، بهداشتی و شهرسازي طی نظریه کارشناس به شماره 96342 مورخ 
1396/03/04 که استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد که مصون از 

اعتراض باقیمانده لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد  به استناد تبصره 2 از ماده 
صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت بناي مازاد بر تراکم به مساحت 6/47 متر 
مربع به پرداخت نیم (0.5) برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  جریمه 

بمبلغ 525,688(پانصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد و  هشتاد و  هشت) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید . ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر 

ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد .

جریمه 6.47  0.5
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 3/96/19634 بدوي  
دیانتی-بلوا

ر 
ولیعصر-ك 
مومنی  بن8

متري

3-3-10436-23-1-0-0 179

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کاربري 
مسکونی ملک با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در خصوص بررسی اصول 

فنی ، بهداشتی و شهرسازي طی نظریه کارشناس به شماره 96342 مورخ 
1396/03/04 که استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد که مصون از 

اعتراض باقیمانده لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد  به استناد تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 125/91متر 

مربع به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  
2046038(دو میلیون و  چهل و  شش هزار و  سی و  هشت)  ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم میگردد . ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط 
توسط شهرداري انجام گیرد .

جریمه 125.91  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 3/96/19634 بدوي  
دیانتی-بلوا

ر 
ولیعصر-ك 
مومنی  بن8

متري

3-3-10436-23-1-0-0 179

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 151/73 مترمربع مشتمل 
به مساحت اعیان 128/19 متر مربع  و سرویس بهداشتی در  بر یک باب ساختمان دوبلکسی
و قدمت سال 1379(قدمت  حیاط  به مساحت 4/19مترمربع در یک واحد با مصالح آجري
نصب کنتور) که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد  رعایت یک واحد پارکینگ 
 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی .مورد نیاز می گردد
R112  125/91 قرار دارد (60-120) بنابراین 6/47مترمربع خارج از سطح اشغال همکف و

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می .مترمربع داخل تراکم می باشد
باشد.***با توجه به خط پروژه شماره 1149 پیوست به مساحت 9/30مترمربع در تعریض 
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم کوچه 10متري حد جنوب قرار دارد

.میگردد
با توجه به گزارش و مستندات پیوست و توجها نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 96/194 مورخ 96/4/3 مستندا به راي وحدت رویه شماره ه 
77/272-78/2/25 مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده 
احداث مغازه بمبلغ  148000(یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید . ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط 
توسط شهرداري انجام گیرد .

جریمه 15.6  0
 

55000  , 1361 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/17 3/96/19640 بدوي نیروي 
دریایی 
چمران  
چمران

3-1-10278-17-1-0-0 180

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی  داراي فروش نامه عادي و بصورت یکباب مغازه با زیربناي 
با فعالیت خرازي فاقد تابلو و بالکن  از بابت احداث آن مدرکی ارائه  حدود 15/60 متر مربع
ضمناً در سال 1394 اقدام به تعمیرات جزئی ، کفسازي و کاشی کاري نموده . ننموده است
با توجه به طرح .براساس طرح تفصیلی قدیم کالً در مسیر خیابان آتی قرار میگیرد.است
شایان ذکر است که داراي سربندي .تفصیلی  جدید کالً در مسیر خیابان آتی قرار میگیرد
مراتب  با توجه  به نامه کمیسیون  بشماره  ..مشترك با 4 باب مغازه دیگر  همجوار میباشد
ش-ر  259145-1395 مورخ 1395/12/17 جهت اطالع و دستورات مقتضی تقدیم  حضور 

.میگردد

180

با توجه به گزارش و مستندات پیوست و توجها نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 98 مورخ 96/04/10 مستندا به راي وحدت رویه شماره ه 78/2/25-77/272 

مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده احداث مغازه بمبلغ  
100000(یکصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید . ضمنا در هنگام 

نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد . 

جریمه 31.04  0
 

55000  , 1355 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/17 3/96/19642 بدوي تازه آباد-  
  خ شهدا

3-3-10176-73-1-0-0 181

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر خط عادي بصورت ششدانگ یکباب مغازه (وراثی) , طبق نقشه 
ارائه شده بمساحت 21.92 متر مربع داراي بالکن بسطح 7.30 متر مربع در حد یک سوم و 
بسطح 1.82 متر مربع خارج از حد یک سوم (کل بالکن بسطح 9.12 متر مربع) با تاریخ نصب 
کنتور 1355 ,بدون مجوز شهرداري در کاربري نوار تجاري احداث کردیده و بابت آن بالمانعی 

مقدار عقب نشینی پس از .با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ.ارائه نگردیده است
انعکاس ملک بر روي خط پروژه اعالم میگردد--طبق خط پروژه پیوست بشماره 684 بسطح 
متقاضی درخواست پرداخت تخلف .حدود 8.16 متر مربع در تعریض بلوار 45 متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد.ساختمانی را دارند

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی و اداري بارعایت اصول 
فنی(تأئید استحکام بنا) وشهرسازي (عدم مزاحمت ومشرفیت) وباتوجه به موقعیت 
ملک ازنظرمکانی و...راي به جریمه بمبلغ 39,961,350(سی و  نه میلیون و  نهصد و  

شصت و  یک هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 35.88  2.5
 

445500  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/17 3/96/19646 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
بعد از 

مجتمع تک 
ماسله 

نمایشگاه 
اتومبیل تک 

ران

3-3-10384-3-1-0-0 182

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 1.5برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
33,412,500(سی و  سه میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال تایید می 

نماید 

جریمه 50  1.5
 

445500  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه به شغل فروش باطري ماشین 
بازیربناي 118/52 مترمربع بابالکن بسطح 47/86  مترمربع داراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي 

 .به ابعاد 2×  5متر  می باشد
ضمنا  از بابت احداث بنا بصورت نمایشگاه اتومبیل  بازیربناي  حدودا107مترمربع و بالکن 
بمساحت حدودا23/5مترمربع داراي سوابق درواحد محترم خالف برابر صورتجلسه مورخه 

 86/8/8 کمیسیون ماده صد می باشد
که محکوم به پرداخت جریمه گردیده متعاقب آن  با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 

 : درخصوص
مابه التفاوت بناي همزمان ساز درهمکف بسطح 11/52  مترمربع  ودربالکن بسطح 24/36  -1

.   مترمربع
.  دو واحد کسري پارکینگ تجاري  -2

داراي سوابق درواحد خالف می باشد که محکوم به پرداخت جریمه گردیده  . خالف جدیدي 
مشاهده نگردید .  ضمنابرابر خط پروژه شماره 317  مورخه 96/2/3  بسطح 67/86 مترمربع 

 . در تعریض بلوار 51 متري وقوس میدان آتی قرار دارد
حالیه با توجه به پرداخت خالف وعوارض آن مالک درخواست تاییدیه مفاصاحساب از  

.شهرداري  رادارد  مراتب جهت دستور   تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 126,672,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.9  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19650 بدوي بلوار  
چمران  
کوچه 
زینعلی

3-1-10070-26-1-0-0 18
3

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 324 به تاریخ 92/12/26 به صورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با 

زیربناي 1150.70 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

 اتمام رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
احداث بناي جداساز در حیاط مشاعی به صورت انباري  در همکف به سطح 17.30 متر  -1

مربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  6.30 متر مربع -2

 احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 10.30 متر مربع -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد  *----*

بر انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 2.33 مترمربع می باشد
کاهش سطح بنا در هر طبقه به سطح 4.78 متر مربع  ( طبقه اول تا چهارم ) *-----*

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *------*
الزم به توضیح می باشد تخلفات زیر بنایی کمتر از 5% زیربنا کل ساختمان می  *-------*

.باشد

به سطح 0.16 متر مربع داریا اضافه بنا همزان ساز در انباري هاي احداثی در حیاط  *-*
 مشاعی می باشد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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 همکف و طبقات (به دلیل 

حجم کم تخلفات)، به مبلغ  17484000(هفده میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.28  0.5
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/09/08 3/96/19651 بدوي ژاندارمري  
دفاع الله2

3-3-10023-24-1-0-0 184

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه نسقی بشماره 170 مورخ 1392/8/25 بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 250/47 متر مربع (با استفاده از سقف 
تراکم اعطایی بسطح 58.80 متر مربع ) صادر گردیده که عملیات ساختمانی باتمام رسیده و 

. در حال بهره برداري میباشد
گواهی عدم خالف بشماره 95430 مورخ 1393/05/11 دریافت نموده و برابر نقشه بردراي 

: تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح ذیل میباشند
اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 1.12 متر مربع (مجموعا بسطح  -1

3.36 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 3.96 متر  -2

 مربع (مجموعا بسطح 7.92 متر مربع )
. کاهش راه پله به بام بسطح 0.59 متر مربع

. بر اساس نقشه برداري اضافه بنا اعالم شده کمتر از 5% زیربناي پروانه است
.فاقد کسري پارکینگ

مساحت عرصه موجود بسطح 96.49 متر مربع که بسطح 2.53 متر مربع بیشتر از عرصه 
اصالحی در پروانه صادره بوده که جهت مشخص شدن رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس 

.آن بر روي خط پروژه میباشد
طبق خط پروژه پیوست بشماره 878 بمساحت حدود 1.54 متر مربع از پالك (که از مقدار 
فوق بسطح 1.48 مترمربع از اعیان در هر طبقه است) در ضلع شمال ,شرق و جنوب در 

.تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري قرار دارد
.مورد درخواست استعالم اداره راه و شهرسازي .  مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

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 74,499,600(هفتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  نه هزار 
و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.67  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19655 بدوي خ شهداء   
ك بنفشه

3-3-10103-13-1-0-0 18
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بشماره 65 مورخ 
 1395/07/12 بصورت 3/5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی

با زیربناي کلی 445/84 متر مربع در 3 واحد مسکونی با استفاده از سقف  تراکم اعطایی  
بسطح 65/91  متر مربع  میباشد

حالیه در بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی در حد سربندي و شروع سفت کاري میباشد
براساس نقشه تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 

.مهندسی) مغایرت هاي زیر مشاهده گردید
اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت 0/28متر مربع نسبت به پروانه صادره خارج از تراکم   -1

%خارج از طول 60
شایان ذکردر همکف بمساحت 3/85 متر مربع داراي سایه کنسول میباشد که از آن بعنوان 

پارکینگ و... استفاده نمی شود.که در محاسبات لحاظ نگردیده است (  آیتم درآمدي)
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 4/13 متر مربع نسبت به پروانه صادره  خارج از تراکم  -2

%خارج از طول 60
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 4/13 متر مربع نسبت به پروانه صادره خارج از تراکم  -3

%خارج از طول 60
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 4/13 متر مربع نسبت به پروانه صادره خارج از تراکم  -4

%خارج از طول 60
کاهش بنا در زیر شیروانی بمساحت 7/94  متر مربع نسبت به پروانه صادره -5

رعایت تعداد پارکینگ میگردد( در زمان بازدید درب هاي ورودي خودرو و نفر رو  نصب 
نگردیده است.)

در مجموع بمساحت  12/67 متر مربع   اضافه بنا  دارد که کمتر از 5% مساحت کل زیربنا ي  
.پروانه صادره میباشد

شایان ذکر است که  در نقشه هاي زمان پروانه ساختمان فاقد آسانسور بود که متقاضی اقدام 
.به  تعبیه  آسانسور اقدام  نموده است

از آنجاییکه عملیات ساختمانی در حد سربندي است و  کف سازي همکف صورت نپذیرفته 
ارتفاع پیلوت در زمان بازدید حدود 3 مترمیباشد که رعایت 2/40 متر ارتفاع پیلوت در زمان 

.پایانکار الزامی است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون ماده 100 بشماره 3/96/19655 مورخ  **

1396/07/15 میباشد

18
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



****مراتب جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته با 

عنایت به ضرورت اخذ تایید استحکام بنا ، ارجاع امر به کارشناس رسمی نظام 
مهندسی انجام پذیرفت ، نظریه موخره به شماره 27/602/م مورخ 95/8/25 موید 
عدم تایید استحکام بنا بوده که مراتب نظریه کارشناسی به مالک ابالغ شد ، بنا به 
اعتراض مالک مراتب جهت بررسی به هیات کارشناسی ارجاع گردید که طی نظریه 
شماره 719-13966449 مورخ 96/04/11 استحکام بناي موضوع گزارش مورد تایید 
قرار گرفته ، لذا مستنداً به تبصرهاي 2 ماده صد قانون شهرداریها  در خصوص بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 46/82 متر مربع با ضریب نیم برابر ارزش 
معامالتی  ساختمان بر مبناي سال وقوع تخلف (1366) بمبلغ  1287550(یک میلیون 
و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید .

جریمه 46.82  0.5
 

55000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 3/96/19656 بدوي ارشاد   
شقایق5
-کوچه7

3-3-10094-62-1-0-0 186

با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته با 
عنایت به ضرورت اخذ تایید استحکام بنا ، ارجاع امر به کارشناس رسمی نظام 

مهندسی انجام پذیرفت ، نظریه موخره به شماره 27/602/م مورخ 95/8/25 موید 
عدم تایید استحکام بنا بوده که مراتب نظریه کارشناسی به مالک ابالغ شد ، بنا به 
اعتراض مالک مراتب جهت بررسی به هیات کارشناسی ارجاع گردید که طی نظریه 
شماره 719-13966449 مورخ 96/04/11 استحکام بناي موضوع گزارش مورد تایید 
قرار گرفته ، لذا مستنداً به تبصرهاي 4 ماده صد قانون شهرداریها  در خصوص بناي 

مسکونی در حد تراکم به مساحت 81/95 متر مربع با ضریب یک دهم ارزش معامالتی 
ساختمان بر مبناي سال وقوع تخلف (1366) بمبلغ 450725(چهارصد و  پنجاه هزار و 

 هفتصد و  بیست و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 81.95  0.1
 

55000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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10:41زمان 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه یک طبقه در 2 واحد 
مسکونی(داراي ورودي مجزا)   طبق نقشه برداري ارائه شده  توسط متقاضی    با زیربناي 
بمساحت 128/12 متر مربع بانضمام  انباري  ( شایان ذکر است راه انباري مسدود میباشد  و 
راه دسترسی به آن وجود ندارد گویا قبالً بصورت مغازه بوده که راه ورود آن از داخل  کوچه 
بوده  که مالک درب ورودي آن را  با دیوار از کوچه مسدود نموده است) با قدمت سال 1366( 
 قدمت نصب کنتور) بر روي عرصه نسقی بمساحت 163/89 متر مربع و بدون مجوز احداث 
ضمناً در حیاط داراي سایبان گردیده است.با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشد
طبق خط پروژه بشماره .فلزي بوده که در زمان بازدید سربندي آن جمع آوري گردیده بود
2220(پیوست) ببمساحت 2/77 متر مربع از کل ملک در تعریض معبر 8 متري اصالحی قرار 
مراتب  با توجه به نامه ارسالی از سوي کمیسیون دارد.(حدودا 1/53 متر مربع از اعیان)

محترم ماده 100 بشماره  ش-ر -179152-1395- مورخ 1395/09/02 جهت دستورات بعدي 
.تقدیم میگردد

186

با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته و 
حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 14-ت- 96 مورخ 96/04/12 استحکام بناي 

موضوع گزارش مورد تایید قرار گرفته ، لذا مستنداً به تبصرهاي 2 ماده صد قانون 
شهرداریها  در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 21 متر مربع با ضریب 
نیم برابر ارزش معامالتی  ساختمان بر مبناي سال وقوع تخلف (1369) بمبلغ 535,000

(پانصد و  سی و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 21  0.5
 

55000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 3/96/19657 بدوي بلوار شهید 
انصاري خ 
مستشاري 
خ دفاع 
کوچه 
حسینی 

کوچه هفتم  
جنب شاهد 
1 پالك : 27

3-3-10007-19-1-0-0 18
7

با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته و 
حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 14-ت- 96 مورخ 96/04/12 استحکام بناي 

موضوع گزارش مورد تایید قرار گرفته ، لذا مستنداً به تبصرهاي 4 ماده صد قانون 
شهرداریها  در خصوص بناي مسکونی در حد تراکم به مساحت 100 متر مربع با ضریب 
یک دهم ارزش معامالتی  ساختمان بر مبناي سال وقوع تخلف (1369) بمبلغ  550000

(پانصد و  پنجاه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 100  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 151.75 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 254,940,000

(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید.

جریمه 151.75  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19658 بدوي بلوار امام  
خمینی- ك 
خوش انس  
فرعی سوم

3-3-30238-19-1-0-0 18
8

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 871,516,800(هشتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  

شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 172.92  1.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

در خصوص      102.6  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 102.6  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 83 - 94/10/22 بصورت 4.5 
طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي

کلی 823.47 متر مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 151.75 متر مربع صادر  
.گردیده است

در مرحله نازك کاري در خصوص اضافه بنا بشرح زیر داریا راي جریمه از کمیسیون بدوي  
. ماده صد بشماره 19658 - 96/07/15 میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  27.11  متر مربع -1
. و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  مسکونی بسطح 3.19 متر مربع

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2 
109.88 متر مربع

(هر طبقه بسطح حدود 27.47 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در طبقه اول و دوم هر کدام بسطح 4.37 
متر مربع و در طبقه سوم و چهارم هر کدام بسطح 1.1 متر مربع (مجموعا بسطح 10.94 متر 

مربع)
. اضافه بنا در زیر شیروانی (انباري) بسطح 21.80 متر مربع -3

. اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 151.75 متر مربع -4
.یک واحد کسري پارکینگ-5

زیربناي مربوط افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد بکسر اضافه بناي طبقه از  -6
. واحد کوچکتر بسطح 51.30 متر مربع در هر کدام از طبقات سوم و چهارم

وضع موجود با توجه به اتمام عملیات ساختمانی  داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي 
. میباشند

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

18
8

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ 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

در خصوص     152.36   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 152.36  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/09/07 3/96/19667 بدوي بلوار  
انصاري - 
ك یعقوب 
زاده  بن 
چهارم - 
احداثی اول

3-3-10053-36-1-0-0 189

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 1,569,052,800(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  نه میلیون و  
پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 233.49  2
 

3360000  , 1394 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 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 122.26 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 205396800

(دویست و  پنج میلیون و  سیصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 122.26  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 113 مورخه  93/11/30
 می باشد که  بصورت 4/5 طبقه  در 4واحد مسکونی بازیربناي 754/05 مترمربع بااستفاده از 
سقف تراکم اعطایی بسطح 122/26 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  روبه اتمام 

 . است   وبرخالف مدلول  پروانه داراي

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه همکف بسطح 41/9  -1
 . مترمربع

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه اول بسطح 41/9 مترمربع -2

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه دوم بسطح 41/9 مترمربع--3
 . 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه سوم بسطح 41/9 مترمربع-4

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه چهارم بسطح 41/9  -5
 . مترمربع

افزایش بنابصورت انباري درزیرشیروانی   بسطح 17/56مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -6
.  . 1/29 مترمربع مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع می باشد

افزایش تعداد واحد ها در طبقات اول الی  چهارم  از یکواحد به دو واحد مسکونی که    -7
مساحت واحد کوچکتر 83/76 متر مربع می باشد و  به کسر اضافه بناي گزارش شده درهر 

.طبقه داراي مابه التفاوت 41/86 متر مربع درهرطبقه می باشد

باتوجه به بررسی مجدد درمحل وعرض درب 4/2 متري نصب شده رعایت پارکینگ  -8
میگردد ودر صورت کاهش عرض آن از 4/2 متر به 3 متر تاثیري در پارك حاشیه اي  ایجاد 

 .  نخواهد شد
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با توجه به افزایش واحدها بسطح 102/68 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز واحدهاي  -8
 .مسکونی دارند

*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي نقدعلی کنگاوري نظري و شرکاء وکیل: احد عادلی 
موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول 
تا سوم با عنایت به حضور کارشناس فنی شهرداري منطقه 3 در جلسه کمیسیون و 

اعالم متراژ تخلف به مساحت 157.12  و با توجه 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 791884800(هفتصد و  نود و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 156.92  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 3/96/19670 بدوي بلوار  
انصاري -   
کوچه شهید 
یعقوب زاده 
دوم - 

احداثی اول

3-3-10053-99-1-0-0 190
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توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی که از بابت آن  پروانه ساختمانی به شماره 329 
مورخ  92/12/28 در 3.5 طبقه و 6 واحدمسکونی  بمساحت کل 580.33 متر مربع بدون 

استفاده از سقف تراکمی اعطایی  صادر گردیده است
و پروانه فاقد اعتبار می باشد  که باعنایت به نقشه برداري تفکیکی ممهور به مهر مهندس  
نقشه بردار داراي اضافه بناء خارج از طول 60% به عمق حدود 3.60 متر به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول 60%  بمساحت 39.28 متر مربع  -1

 به صورت پیلوت جهت پارکینگ
اضافه بناء در طبقه اول ،دوم و سوم خارج از تراکم و خارج از طول 60% بمساحت 39.28 -2

متر مربع  به صورت مسکونی در مجموع به مساحت 117.84مترمربع
.کاهش سطح راه پله به بام بمساحت 1.39 متر مربع  که ازبابت آن بستانکار می باشد -3
با توجه به ضوابط درب در حد شرق مجاز به احداث یک در ماشین رو می باشند و یک -4
درب باید مسدود گردد که در این صورت دو واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد 

.داشت.ضمناً شرایط پارك حاشیه اي را ندارند
با توجه به اضافه بناء احداثی مابه التفاوت کسري حدنصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی به -

.مساحت  39.28مترمربع دارند
 ساختمان در حد پایانکار می باشد-

در بازدید مجدد انجام شده درب پارکینگ اصالح گردیده است و کسري پارکینگ ****
. ندارد

                                                      **********************----------
************************

کاهش سطح راه پله در طبقه اول تا سوم در مجموع به مساحت 2متر مربع و تبدیل **--**
 آن به بناي مفید مسکونی به صورت همزمانساز

0.2مترمربع اضافه بناي همزمانساز که در زمان ارسال به کمیسیون در فرم تحلیل  **--**
 به اشتباه کمتر ورود گردیده بود

از بابت 2.2مترمربع موارد فوق فاقد راي می باشد و در زمان ارسال به کمیسیون از  **--**
.قلم افتاده بود

درخواست گواهی عدم خالف را دارند .مراتب جهت دستورات مقتضی به حضور تقدیم 
 .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 65/45 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 202895000(دویست و  دو میلیون و  
هشتصد و  نود و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 65.45  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/08 3/96/19671 بدوي خ شهدا  
کوچه 
داودزاده 
کوچه 
 اعتماد

3-2-10071-418-1-0-0 191

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 187مورخ 
 94/12/27 به صورت 3/5طبقه به انضمام نیم طبقه انباري

در زیرشیروانی با زیربناي 341/1مترمربع  در 3 واحد بار عایت 11/34مترمربع عقب نشینی و 
. بدون استفاده از سقف تراکم اعطائی  می باشد

در زمان بازدید ساختمان در مرحله اتمام اسکلت (سربندي اجرا شده است) و با توجه به  
نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده توسط ایشان موارد تخلف

:زیر مشاهده گردید
اضافه بناء از طبقه همکف تا طبقه سوم  هر طبقه به مساحت 15/54مترمربع خارج از تراکم -

 خارج از طول 60درصد
کاهش سطح راه پله در طبقه همکف (1/76مترمربع)و در طبقه اول تا سوم هرکدام به -

مساحت( 0/51مترمربع)
 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 18/56مترمربع-

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)
در مجموع62/16مترمربع اضافه بناء و   3/29 مترمربع تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی 

 .دارند
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 460,900(چهارصد و  شصت هزار و  نهصد)  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 8.38  1
 

55000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 3/96/19677 تجدید 
نظر

شالکو-  
دیانتی  
ماهی 
رودخان 

نبش کوچه 
نهم

3-3-10125-2-1-0-0 192
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه به سطح 80 
متر مربع و برابر نقشه برداري به سطح 77.93 متر مربع و مشتمل بر یک باب خانه ویالیی  
اعیان مسکونی با قدمت سال 58 و اعیان تجاري با  *--* بانضمام یک باب مغازه می باشد
از بابت اعیان مسکونی داراي سوابق  *----* توجه به مدارك با قدمت سال 90 می باشد
گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به سطح 45 متر مربع می باشد که حالیه باستناد نقشه 
 *-----* برداري ارائه شده داراي اضافه بنا همزمان ساز به سطح 8.38 متر مربع می باشد
مغازه مذکور باستناد نقشه برداري ارائه شده به سطح 11.18 متر مربع می باشد و با توجه به 
مدارك ارائه شده از قبیل پروانه کسب با قدمت سال 90 بوده و برابر ضوابط وقت فاقد کسري 
باستناد خط پروژه شماره 664 به سطح  9.59 متر  *------* پارکینگ تجاري  می باشد

مربع در تعریض میباشد که از این مقدار به سطح 6.18 متر مربع از اعیان تجاري می 
حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *-------*باشد
مرالتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 95/1446/ص به تاریخ 95/11/27 را دارد

.تقدیم می گردد

192

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 146,250

(یکصد و  چهل و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) 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 1.95  1.5
 

50000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19679 بدوي کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت-خ 
گلستان  بن 

مولوي

3-3-10251-300-1-0-0 193

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 324,500(سیصد و  بیست و  چهار هزار و  پانصد) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 64.9  0.1
 

50000  , 1368 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 ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر سند به مساحت عرصه   
 93/6  مترمربع

داراي سند افرازي درسال  1380  وبرابر نقشه ارائه شده بازیربناي حدودد 66/85  مترمربع 
با نوع اسکلت

بلوکی وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1368  می باشد که بدون اخذ مجوز  
احداث گردیده

ضمنابا عنایت به طرح تفصیلی جدید وتغییر درعرض معبر برابر  خط پروژه شماره 531 
 پیوست

بسطح 12/47 مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح حدود 2 مترمربع از اعیان
 

 . وبسطح 10/47 مترمربع از عرصه  می باشد
  . حالیه درخواست استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

193

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 
مبلغ380,083,200(سیصد و  هشتاد میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 56.56  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/22 3/96/19681 بدوي بلوار شهید 
انصاري- 
راهنمایی و 
رانندگی - 

کوي 
مستشاري- 
خ دفاع- ك 

سهند

3-3-10336-32-1-0-0 194

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 82135200(هشتاد و  دو میلیون و  یکصد و  سی 

و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 48.89  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  با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (960.000 ریال ) در خصوص 

یکباب انباري در زیر شیروانی  راي به جریمه به مبلغ 9561600(نه میلیون و  پانصد و  
شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 4.98  2
 

3360000  , 1395 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 داراي پروانه ساختمانی شماره 82 مورخه 95/8/8 
می باشد که

با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 48/89  مترمربع بصورت 4/5 طبقه در4 واحد 
 مسکونی بازیربناي

کا 571/7 مترمربع صادرگردیده . عملیات ساختمانی در حد سفیدکاري است وبراساس نقشه 
 ارائه شده

 . تا این مرحله داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/74مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی چهارم بسطح 32/8 مترمربع  (   -2
 هرطبقه8/2مترمربع )

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام 3/47 مترمربع  -3
. افزایش بنا بصورت یکباب انباري درزیرشیروانی بسطح 4/98 مترمربع -4

 . کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 14/57 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -5
رعایت پارکینگ میگردد  .حالیه درخواست پاسخ استعالم بانک رادارد مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

194

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 57,724,800(پنجاه و  

هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 34.36  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/17 3/96/19683 تجدید 
نظر

رسالت  
استخر 
روبروي 
پارك 
بوستان 
کشاورز  

 زحمت کش

3-2-10181-79-1-0-0 195

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 163,144,800(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال تایید می نماید 

جریمه 64.74  0.75
 

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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه شماره 19 به 
 تاریخ 95/04/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی و انباري در زیر شیروانی می باشد
در خصوص توسعه بنا داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل *---*

: می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9/55مترمربع اضافه بناء به صورت سایه کنسول می باشد  -1
که با توجه به ضوابط جاري و عدم استفاده از فضاي زیر کنسول  تخلف زیربنائی محسوب 

.نمی گردد
 اضافه بنا در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام به مساحت 20/18 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به مفید مسکونی در طبقه اول ،دوم و سوم هر طبقه به   -3
 مساحت 1/4مترمربع

 استفاده از خارج تراکم در زمان صدور پروانه به سطح  34/36 متر مربع -4
رعایت پارکینگ می گردد *--*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

حالیه با توجه به استفاده سایه کنسول در همکف به عنوان بخشی از پارکینگ و  *--*
احداث سرویس بهداشتی در ذیل آن به سطح 8.61 متر مربع به صورت اضافه بنا می باشد 
که در ایتم هاي ارسالی به کمیسیون با توجه به توضیح در گزارش  فوق ، جزء تخلف محسابه 

نشده است
 توسعه راه پله به بام به سطح 2.28 متر مربع *---*

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد  *----*
بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.84 مترمربع می باشد --- ( جهت محاسبات 

درآمدي )
ضمنا به سطح 0.94 متر مربع در هر طبقه ( در مجموع 3 طبقه  به سطح 2.82  *-----*

 متر مربع ) داراي کاهش بنا می باشد
حالیه درخواست دریافت گواه عدم خالف برابر ضوابط  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

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 237777750(دویست و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  

هفتاد و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 43.83  1.75
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19686 بدوي خ شهدا -  
علی نژاد  
بن گلستان 

3
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  63  مورخه 94/9/23
 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح2/28   مترمربع بصورت  3 طبقه روي 

پیلوت در  3  واحد مسکونی بازیربناي کل  394/41   مترمربع صادرگردیده عملیات 
افزایش بناي مازاد   -1 : ساختمانی درحد  سفید کاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح   -2 . برتراکم درهمکف بسطح 10/35  مترمربع
افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 0/15   -3  . 31/05  مترمربع  ( هرطبقه 10/35  مترمربع )
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   . مترمربع  می باشد رعایت پارکینگ میگردد

 . رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 121/87متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 755649800(هفتصد و  پنجاه و  پنج 

میلیون و  ششصد و  چهل و  نه هزار و  هشتصد) 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 121.88  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 3/96/19688 بدوي کمربندي  
خرمشهر-بل
وار شهداي 
گمنام خ35
متري  ك8
متري ك 
فرشته
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شرح راي نوع 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 شماره  22  مورخه 95/4/20 
می باشد  که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح9/21   مترمربع بصورت 3 طبقه روي 

پیلوت در6  واحد مسکونی
بازیربناي کل  523/27  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  سفیدکاري  است  

 :  ودرخصوص
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  28/05 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -1

  . 25/9 مترمربع بصورت پیلوت وبسطح 2/15 مترمربع بصورت راه پله می باشد
. افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول بسطح  28/05 مترمربع-2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم بسطح  28/05 مترمربع -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه سوم بسطح  28/05 مترمربع -4

افزایش بنا در راه پله به بام  بسطح  0/43 مترمربع  .  رعایت پارکینگ میگردد .داراي  -5
سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 96/7/15 کمیسیون ماده صد محکوم 

 به پرداخت جریمه گردیده
خالف جدیدي مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم 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 در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 50.7  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/21 3/96/19706 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر خ 
شهداي 
گمنام- 
پشت 
وزارت 

اطالعات بن 
پنجم
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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 125,596,500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  نود 

و  شش هزار و  پانصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 81.03  0.5
 

3100000  , 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 354,640,000(سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  ششصد و  

چهل هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 114.4  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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 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 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/21 3/96/19706 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر خ 
شهداي 
گمنام- 
پشت 
وزارت 

اطالعات بن 
پنجم
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 164 به تاریخ 94/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا   *---*زیربناي 346.19 مترمربع می باشد
باستناد نقشه   *----*نموده است،عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد
اضافه بنا در همکف به  -1 : برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 81.75 مترمربع ( هر طبقه  -2 سطح 27.25 متر مربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به  -3به سطح 27.25 مترمربع )
سطح 1.80  متر مربع و در طبقات مجموعا به سطح 5.4 مترمربع ( هر طبقه به سطح 1.80 متر 
در هنگام صدور پروانه به سطح 81.03 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده  -4مربع  )
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر  -6افزایش تعداد واحدها از 3  به 6 واحد -5است
برابر  *-----*ضوابط زمان صدور پروانه داراي 2  واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
ضوابط رعایت  به تعداد 3 درب و هر کدام به طول 3 متر ضوابط الزامی بوده که با توجه به 
نقشه هاي ارائه شده به تعداد دو درب به طول 4.50 متر جانمایی و اجرا گردیده شده است ( 
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات اول تا سوم  *-------*جهت نظریه ارشادي )
از یک واحد به دو واحد مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقات در 
حالیه مالک درخواست دریافت  مجموع به سطح 50.70 متر مربع ( هر طبقه 16.90 مترمربع )
گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم 

می گردد
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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

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 6319 مورخ 96/3/19 ارزش سرقفلی مغازه به متراژ 21.7 
مترمربع را به مبلغ 8000000 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 1600000(یک میلیون و  ششصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.51  0
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/05/14 3/96/19708 تجدید 
نظر

روبروي  
تازه آباد   
کوچه 
ولیعصر 
-روبروي 
هنرستان 
 سمیه
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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  

172,200,000(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست هزار ) ریال تایید می نماید 

جریمه 51.25  1
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

باتوجه به گزارش مورخ 95/12/14 کارشناس شهرداري درخصوص  کاهش متراژ مغازه 
از 35.51 مترمربع به 21.7 مترمربع، و رعایت پارکینگ ، موضوع کسري پارکینگ 

منتفی می شود. 

سایر 25 3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مورد نظر داراي پروانه شماره 78 مورخ 1394/10/12 می باشد که بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی(انباري) با زیر بناي 653/21 متر 

مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی)
: صادر گردیده  عملیات ساختمانی درحد نازك کاري  میباشد.ودرخصوص 

تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 35/51 متر مربع(توضیح -1
اینکه ارتفاع واحد تجاري و همچنین پیلوت حدود 3 متر میباشد.)

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 6/38 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات   دوم الی چهارم بمساحت 22/26 متر مربع(هر طبقه 7/42 متر مربع)-3
بدلیل تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات بمیزان 22/61 متر مربع اضافه بناي -4

.تراکمی دارند
یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند.ضمنا در طبقات دوم الی چهارم پخ دو گذر رعایت -5

.نگردیده است
داراي سوابق درواحد خالف می باشد  که برابر صورتجلسه مورخه 95/11/11 کمیسیون 
محترم ماده صد درخصوص افزایش بناها محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص مغازه با 

 یکواحد کسري پارکینگ محکوم به اعاده
به وضع اولیه گردیده . متعاقب آن  مالک با کاهش سطح مغازه از 35/51  مترمربع به 21/7 
مترمربع  ورعایت پارکینگ درخواست بررسی مجدد را نموده بود  که برابر صورتجلسه 

مورخه 96/5/4 کمیسیون ماده صد
محکوم به پرداخت جریمه گردیده  خالف جدیدي مشاهده نگردید  توضیح اینکه  در  
همکف بسطح 1/96 متر مربع و در زیرشیروانی بسطح 6/87 متر مربع نسبت به پروانه 

.  کاهش بنا دارند
الزم به ذکر است که درحد شمال مجاز به نصب دو درب 3 متري ورود خودرو  بوده که 

برخالف ضوابط اقدام به درب با عرض 4/4 متر ودرحد غرب مجاز به نصب 3درب 3 متري 
ورود خودرو  بوده که برخالف ضوابط عرض

درب 4/3 متراجرا شده ودرصورت اصالح عرض درب برابر ضوابط تاثیري درپارك حاشیه اي  
ندارد  وفاقد کسري پارکینگ می باشد حالیه درخواست  صدور  گواهی عدم خالف  رادارد 

.   . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

199
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث یک 
باب مغازه بدون اخذ مجوز ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
قدمت بنا و 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 100178 مورخ 96/4/20 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
600000000 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 120000000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 43.65  0
 

350000  , 1386
 , 1390

1396/05/15 بالکن بدون پروانه  3/96/19709 تجدید 
نظر

میدان امام 
علی -ج 
سنگر-روبر
وي تعویض 
روغنی 
 ایرانول

3-1-10205-664-1-0-0 200

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت  یک باب مغازه فاقد مجوز 
(خواربارفروشی) که با توجه به نقشه معماري ارائه شده مساحت مغازه 33مترمربع می باشد 
مصالح بلوکی با سربندي شیروانی چوبی و قدمت مغازه سال 86 می باشد که خارج از تراکم 
احداث گردیده است  داراي  بالکن  به مساحت 10/65مترمربع در حد یک سوم با مصالح 

چوبی با قدمت سال 90 ،ارتفاع مغازه از کف معبر 4/30 می باشد و بالکن در ارتفاع 2/5 متري 
از کف مغازه احداث گردیده است. .با توجه به قدمت بناء فاقد کسري پارکینگ می 

با توجه به خط پروژه شماره 2437موجود - باشد.داراي تابلو به ابعاد 3/5*1/5متر با بنر ساده
مراتب جهت مزید استحضار به .در سیستم فاقد عقب نشینی از بر خیابان 45 متري می باشد

.حضور تقدیم میگردد
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 570,000(پانصد و  هفتاد 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 114  0.1
 

50000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 3/96/19710 بدوي بلوار امام 
خمینی-کو
چه عاشوري 
-کوچه 
وحدت 
-کوچه 
فدایی-پال

ك 97

3-3-30277-64-1-0-0 201
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب خانه قدیمی برابر سند به مساحت 
عرصه 252/2مترمربع

بازیربناي حدود 114  مترمربع با نوع مصالح بلوکی وبرابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال  
1369 می باشد

که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبرابر ضوابط سال احداث فاقد کسري پارکینگ وکال  
  . درحد تراکم  می باشد

 %تراکم همکف 55%  مورد استفاده 42/2

ضمنا برابر خط پروژه  شماره  1223 کوچه بصورت  8 متري وبسطح 3/5 مترمربع از عرصه  
 داراي

 .   . عقب نشینی  می باشد
  . حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

201

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 1.52مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ2356000(دو 
میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش هزار )ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 1.52  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 3/96/19712 بدوي استخر  
فلسطین  

کوچه شهید 
غالمعلی 
نژاد -بن 
بست دوم 
ازسمت 
راست

3-2-10180-37-1-0-0 202

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 73,237,500(هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  سی و  هفت 
هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید..

جریمه 15.75  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 151  مورخه 
واحد مسکونی بازیربناي کل    95/12/19  می باشد که بصورت  2طبقه روي پیلوت در یک
258/55  مترمربع و با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 1/52 متر مربع  میباشد  
طبق نقشه عملیات ساختمانی درحد تیرچه گذاري سقف طبقه دوم ( اسکلت) میباشد

برداري تفکیکی  ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار) موارد زیر 
با  در طبقه همکف بسطح 0/22 متر مربع اضافه بنا  نسبت به پروانه صادره -1.مشاهده گردید
توجه به کاهش سطح راه پله ،بسطح 0/01 متر مربع تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در 
شایان ذکر است در همکف بسطح 7/52 متر مربع داراي سایه کنسول طبقه همکف دارند
میباشد که با توجه به نقشه ارائه شده در زیر آن بعنوان پارکینگ یا موارد دیگر استفاده 

طبقه اول بسطح 7/75 متر مربع اضافه بنا نسبت به پروانه  -2نشده است.( عوارض درآمدي)
با توجه به کاهش سطح راه پله ،بسطح 0/01 متر مربع تبدیل فضاي راه پله به بناي   صادره
طبقه دوم بسطح 7/75 متر مربع اضافه بنا نسبت به پروانه   - 3مفید در طبقه اول دارند
با توجه به کاهش سطح راه پله ،بسطح 0/01 متر مربع تبدیل فضاي راه پله به بناي  صادره
پارکینگ ها  تا این مرحله رعایت مطابق  نقشه هاي زمان صدور مفید در طبقه دوم دارند

اضافه بنا هاي ذکر .پروانه میگردد و درب ورودي پارکینگ در این مرحله نصب نگردیده است
گردیده در فوق  بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره میباشد وبسطح 1/52 متر مربع اضافه بنا 
با توجه به اینکه عملیات ساختمانی در حد اسکلت میباشد و کف سازي .تراکم اعطایی دارد
صورت نپذیرفته ارتفاع پیلوت حدود 2/70 میبباشد که در زمان پایانکار رعایت حداکثر 
 .تحالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند.ارتفاع  2/40 متر براي پیلوت الزامی است

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

202

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 35 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 

معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  3570000(سه میلیون و  پانصد و  هفتاد 
هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد .

جریمه 35  0.1
 

1020000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/08 3/96/19713 بدوي بلوار  
مدرس   

نبش کوچه 
بهار

3-2-10247-146-1-0-0 203
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی 
یک اشکوبه به مساحت . 276  مترمربع  می باشد

در خصوص اعیان مذکور به صورت یک باب خانه ویالیی داراي بالمانع به شماره  *---*
 3/33/69848 به تاریخ 91/08/30 از شهرداري می باشد

داراي پروانه تعمیرات جزئی  به شماره 3/33/105188 به تاریخ 94/05/24 می  *-----*
 باشد

حالیه طی بازدید, و برابر نقشه هاي ارائه شده مشخص گردید طی انجام تعمیرات  *----*
مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث سایبان فلزي با سربندي ایرانیت به مساحت 24 متر 
مربع و احداث حمام و سرویش بهداشتی جداساز با مصالح بلوکی به سطح 11 متر مربع با 

قدمت سال 1394  نموده است
باستناد خط پروژه شماره 567  به سطح 28.70 متر مربع از عرصه  در تعریض  *-------*

 کوچه معابر 10 و 12 متري می باشد
حالیه درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه  را دارد، مراتب جهت صدور 

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

203

درخصوص عقب نشینی مقررمی گردد، شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

سایر 3.6  0
 

1200000  , 1390 تجاوز به معابر عمومی 1396/08/13 3/96/19715 بدوي بلوار امام 
رضا -سمیه 
10-فرعی 
دوم سمت 

 چپ

3-3-10357-479-1-0-0 204

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 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

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 17,232,000(هفده میلیون و  دویست و  
سی و  دو هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.72  0.5
 

0  , 1390 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا 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  14188800(چهارده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 118.24  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 3/96/19715 بدوي بلوار امام 
رضا -سمیه 
10-فرعی 
دوم سمت 

 چپ

3-3-10357-479-1-0-0 204

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت   یک قطعه زمین نسقی برابر کروکی ارائه 
شده  به مساحت عرصه  حدود 86  مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان

دو طبقه در دو واحد مسکونی با نوع اسکلت بتنی وبرابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال  
 : 1390  شامل

همکف بصورت یکواحد مسکونی بسطح حدود 66/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -1
حدود 8/7  مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت   که در آن حد داراي

 . پنجره اما فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد 
 . همکف بصورت راهرو بسطح حدود 12  مترمربع  -2

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بسطح حدود 78/2 مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -3
 حدود 8/7  مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت   که در آن حد

 . داراي پنجره  و  اشرافیت به پالك مجاور می باشد
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند .  وبراساس طرح   -4

تفصیلی جدید از کل زیربنا بسطح 28/72  مترمربع مازاد
 . وبسطح 118/24  مترمربع درحد تراکم دارند 

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 1636  کوچه بصورت بن بست 6 متري وبسطح 3/6  
 مترمربع داراي عقب نشینی   که از اعیان احداثی برروي

 . برروي آن  می باشد 
حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق وزارت راه وشهرسازي  رادارد مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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  
57753000(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  سه هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 18.63  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19716 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري  
کوچه 

یعقوب زاده 
- بن دوم

3-3-10053-94-1-0-0 205

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 104 - 1395/09/29 بصورت 3.5 
 طبقه در 3 واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی

, با زیربناي کلی 442.44 متر مربع بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 66.07 متر
با حداث سایبان جهت تامین پارکینگ بسطح 13.62 مترمربع (خارج از طول 60%) و در نظر  

.گرفتن 10% تشویقی آسانسور صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي بوده وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه 

:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -1

18.63 متر مربع
(هر طبقه بسطح حدود 6.21 متر مربع)

. کاهش بنا در همکف بسطح 7.41 متر مربع
. کاهش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 7.70 متر مربع

.با توجه به مرحله ساختمانی هرگونه تغییر قابل بررسی مجدد است
.تا اینمرحله  اضافه بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه است

. فاقد کسري پارکینگ تا اینمرحله
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 94.78 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 129549000
(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید .

جریمه 83.58  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 3/96/19719 بدوي شالکو  
دیانتی 

آزاده - بن 
اول

3-2-10322-74-1-0-0 206

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 48/42 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 1/5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 225,153,000(دویست و  بیست و  
پنج میلیون و  یکصد و  پنجاه و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 48.42  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 3/96/19719 بدوي شالکو  
دیانتی 

آزاده - بن 
اول

3-2-10322-74-1-0-0 206

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی شماره 119مورخ 95/10/27 
به صورت ساختمان 4/5طبقه در 4واحد مسکونی به همراه نیم طبقه انباري در زیرشیروانی 

با استفاده از سقف تراکم به مساحت83.58 مترمربع
به مساحت 533.08مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اتمام سفت کاري بود و تا این    
مرحله به استناد نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده موارد تخلف زیر بیشتر از %5 

:زیربناي پروانه  مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 4.66مترمربع در طبقه همکف-
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 10.94مترمربع در طبقه اول تا -

 چهارم
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 2/65مترمربع-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد-
در مجموع 48.42مترمربع اضافه بناء و 83.58مترمربع عدم رعایت سقف تراکم اعطائی -

.دارند
.رعایت برهاي اصالحی گردیده است

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 1.5 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  32,424,000(سی و  دو میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 19.3  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19722 تجدید 
نظر

متشاري   
-کوچه 

سهند- بن 
بست تختی

3-3-10005-25-1-0-0 207

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 4 - 1395/03/22 بصورت 4.5 
طبقه بانضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی با زیربناي کلی 528.38 متر مربع 

 , با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 79.73 متر مترمربع(در طبقات)
.و احداث سایبان جهت تامین پارکینگ بسطح 6.47 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا بشرح زیر می باشد

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح 8.76  - 1
متر مربع (هر طبقه بسطح 2.19 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف  بسطح 3.62 متر مربع و  - 2
در طبقات اول تا چهارم بسطح 6.92 متر مربع.(هر طبقه بسطح 1.73 متر مربع )

. کاهش بنا در همکف بسطح 1.05 متر مربع-3
فاقد کسري پارکینگ .(ورودي سواره و پیاده در محل اجرا نگردیده و هرگونه تغییر منجر به 

کسري پارکینگ در زمان پایانکار قابل بررسی است)
. اضافه بنا تا این مرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است
. داراي گزارش جاري شکایتی برابر شماره 440663 میباشند

.مورد درخواست صدور گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

207

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 432400000(چهارصد و  سی و  

دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 43.24  0
 

780000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/21 3/96/19736 بدوي دیانتی  
کوچه 
فرهنگ 
ودین 
روبروي 
مسجد 
 حجتیه

3-2-10087-33-1-0-0 208

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 11000000(یازده میلیون ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 25  2
 

220000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 3590400(سه 
میلیون و  پانصد و  نود 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 10.88  1.5
 

220000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2539350(دو میلیون و  پانصد و  سی و  نه هزار و  سیصد و  

پنجاه) ریال صادر می گردد

جریمه 4.18  2
 

303750  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/21 3/96/19736 بدوي دیانتی  
کوچه 
فرهنگ 
ودین 
روبروي 
مسجد 
 حجتیه

3-2-10087-33-1-0-0 208

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 برابر سند مالکیت (فاقد مساحت عرصه ) ششدانگ یکباب 
خانه و دو باب مغازه (ساختمان یک طبقه مسکونی در دو واحد بر روي دو باب مغازه) داراي 
داراي پروانه ساختمانی بشماره 103 مورخ 69/3/23 و  پایانکار بشماره 3/33/1011 مورخ  
76/2/25 میباشند که پس از آن بابت  تبدیل همکف به مسکونی افزایش تعداد واحد 

مسکونی از یک به دو واحد و کسري دو واحد پارکینگ مسکونی و همچنین احداث بدون 
مجوز  یک باب مغازه در حیاط بمساحت 14/40 مترمربع  داراي  سوابق در واحد خالف 

. میباشند
 - - - سپس بالمانع شماره 3/33/35481 مورخ 1389/05/13 از شهرداري
. وضع موجود اقدام به تبدیل مسکونی همکف به یکباب مغازه نموده است

برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي عرصه بمساحت 146.85 متر مربع است و موارد 
:تخلف بشرح ذیل میباشد

.تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بمساحت 43.24 متر مربع با قدمت 1395 -1
در همکف بسطح 4.18 متر مربع مابه التفاوت همزمانساز مربوط به سه مغازه قبلی و  -2

. بسطح 2.20 مترمربع مربوط به مسکونی
. بسطح 6.17 متر مربع مابه التفاوت همزمانساز در طبقه اول مسکونی -3

. سرویس بهداشتی در حیاط بسطح 2.51 متر مربع با قدمت زمان پایانکار -4
مغازه ها داراي تابلو نئون به ابعاد حدودي  3 در 1.20 متر و تابلو بنر به ابعاد حدود 3 در 1 متر 
- داراي فعالیت شغلی سوپر مارکت - آرایشگاه مردانه و الکتریکی .(مغازه جدید االحداث 

فاقد فعالیت در زمان بازدید)
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشند
.طول ابعاد موجود با سند مالکیت مطابقت ندارد

طبق خط پروژه پیوست بشماره 922 بسطح حدود 1.38 متر مربع از اعیان در هر طبقه در 
.ضلع جنوب در تعریض کوچه 12 متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

208

 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 82000000(هشتاد و  دو 

میلیون ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 61.6  1
 

55000  , 1355 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/21 3/96/19737 بدوي آج بیشه -  
بلوار امام 
رضا 

 جانبازان

3-2-10315-101-1-0-0 209

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت سه باب مغازه متصل بهم و انباري پشت 
مغازه داراي خط عادي نسقی بوده و بدون مجوز با قدمت نصب کنتور 1355 احداث گردیده 
مغازه اول (نبش   -1: طبق نقشه برداري ارائه شده عرصه بمساحت 61.60 متر مربع و. است
مغازه دوم  -2.کوچه) بسطح 11.91 متر مربع .فاقد تابلو .داراي فعالیت شغلی پوشاك فروشی
مغازه سوم بسطح 17.35 متر مربع و  -3. بسطح 12.03 مترمربع ,با فعالیت شغلی قهوه خانه
انباري پشت آن بسطح 8.39 مترمربع که بدون مجوز اقدام به تعمییرات جزئی آن (شامل 
انباري پشت مغازه هاي اول و دوم - 4. نماسازي داخلی و خارجی و تعویض درب ) نموده اند
بسطح 11.38 متر مربع که داراي درب در ضلع شرق بسمت کوچه میباشد.همچنین مغازه 
برابر خط . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ. دوم داراي درب بسمت انباري فوق است
پروژه پیوست بسطح حدود 11.09 متر مربع در ضلع شرق در تعریض بن بست 6 متري و پخ 

.مراتب جهت صدور دستور تدقیم میگردد.دوگذر قرار دارد

209

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 286000000(دویست و  هشتاد 

و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 1235.58  1
 

650000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/21 3/96/19739 بدوي بلوارمدرس  
پشت آتش 
نشانی  18
متري نوري 
بن بست 
 حیدري
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شرح راي نوع 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 طبق فروشنامه عادي(4 فروشنامه) بصورت 4 قطعه 
زمین مجموعا بمساحت 1051 متر مربع که وضع موجود طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي 
متقاضی بصورت یکباب انبار تجاري بمساحت حدودا 289/63 متر مربع و اتاق نگهبانی در 
همکف بمساحت حدودا 23/27 متر مربع و دفتر تجاري در طبقه اول بمساحت حدودا 
23/27 متر مربع بهمراه سرویس بهداشتی در حیاط بمساحت حدودا 30/65 متر مربع و 

همچنین محوطه تجاري بمساحت حدودا 868/76 متر مربع و بمساحت عرصه 1212/31 متر 
.مربع با قدمت حدود 4 سال که بدون مجوز احداث گردیده است

کسري پارکینگ ندارند.همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس 
نقشه برداري بر روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****با توجه به 
استعالم از واحد نقشه برداري با توجه به اینکه متقاضی سند مالکیت بر اساس ماده 46 

قانون ثبت ارائه نداده است و حدود اربعه ملک مورد ادعا مشخص نمیباشد لذا اظهار نظر در 
این واحد امکان پذیر نمیباشد و ممکن است با مشخص شدن حدود ملک تغییراتی صورت 
پذیرد که موجب از بین رفتن حقوق متقاضی و ثالث گردد ضمنا پس از ارائه سند مالکیت 

.تهیه خط پروژه توسط این واحد امکان پذیر خواهد بود

.توضیح اینکه داراي پروانه کسب بشماره 118 مورخ 88/6/9 میباشند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته و 
حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 964171/ه/ك مورخ 1396/04/17استحکام 
بناي موضوع گزارش مورد تایید قرار می گیرد لذا ضرورتی بر قلع بنا با توجه به قدمت 
بنا نداشته ضمن نقض راي بدوي مستنداً به تبصرهاي 2 ماده صد قانون شهرداریها  در 
خصوص کلیه تخلفات به مساحت 211/41 متر مربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ  5285250(پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه)  

ریال جریمه در صادر و اعالم میگردد .

جریمه 211.41  0.5
 

50000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/25 3/96/19776 تجدید 
نظر

بین نیرو  
دریایی 

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

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

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر 
با توجه به کروکی نقشه برداري تهیه شده توسط واحد محترم نقشه برداري شامل قطعه 
زمینی است محصور بمساحت عرصه 233.84 متر مربع (با توجه به سند مالکیت بمساحت 
226.50 متر مربع) مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی با اسکلت آجري بمساحت حدود 
178.68متر مربع ( که بمساحت حدود 24.30 متر مربع از این مقدار مربوط به اتاق در 

زیرشیروانی می باشد)  قدمت بنا بصورت حدودي باالي 35 سال بوده  همچنین دو باب مغازه 
(مغازه اول بمساحت حدود 14.53 متر مربع با فعالیت شغلی قهوه خانه و مغازه دوم بمساحت 
حدود 10.68 متر مربع فاقد فعالیت شغلی) و سایابان با زیرسازي چوبی در محدوده حیاط 
بسطح حدود 7.52 متر مربع احداث گردیده است که از بابت هیچ یک از موارد مذکور بال 

.مانعی در سیستم ثبت نگردیده است
با عنایت به پالن نقشه برداري پیوست بمساحت 218.66 متر مربع از کل ملک (حدود 

174.91 متر مربع مشتمل بر اعیان) در کاربري حریم فضاي سبز حاشیه اي رودخانه (خارج از 
عمق 15 متري سازمان آب) قرار دارد و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می 

. باشد.مراتب جهت استحضار و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

211

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی وراث مرحوم محمدعلی وفائی 
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 بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 44/34 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 11,213,250(یازده میلیون و  دویست و  سیزده هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 44.34  0.5
 

850000  , 1379
 , 1388

دیوار گذاري 1396/07/25 3/96/19778 بدوي آج بیشه  
روبروي 

پمپ بنزین  
وفایی
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 114 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  1683806(یک میلیون و  ششصد و  

هشتاد و  سه هزار و  هشتصد و  شش)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 114  0.1
 

219375  , 1359
 , 1371
 , 1382

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

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1354 ) ضرورتی به 
قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي 
تجاري طی نظریه شماره 80604 مورخ 96/04/28 به مبلغ 19/583/600 ریال اعالم 

گردید و مصون از اعتراض باقیمانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 409/03 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم 

ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 3916720(سه میلیون و  
نهصد و  شانزده هزار و  هفتصد و  بیست) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 409.11  0
 

0  , 1354
 , 1383

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/25 3/96/19778 بدوي آج بیشه  
روبروي 

پمپ بنزین  
وفایی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند بصورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
مشتمل بر یک باب تعمیرگاه و 7باب دکان بمساحت عرصه1952/5متر مربع داراي سند 
افرازي درسال 1373 وبرابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت عرصه 1915/7 مترمربع 

میباشد  حدود اربعه سند مالکیت در حد شمال و غرب با وضع موجود وکروکی ثبتی مغایر 
بوده ( وضع موجود کمتر از سند می باشد )  و  ملک فوق درمحل  بصورت سه قسمت مجزي 
از هم  برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده تقسیم شده که  درخصوص موارد ذیل داراي 

گزارش درواحد خالف و درکمیسیون محترم ماده صد درحال بررسی بوده ودرخصوص  مغازه 
هاي شماره 3-6 وبارانداز قسمت 17  برابر درخواست مورخه 95/1/7 دبیرخانه محتمر 
کمیسیون ماده صد داراي اصالح گزارش  واین گزارش براساس آخرین وضعیت موجود 

 :  . درمحل می باشد
 . قسمت اول :بصورت یک باب خانه 1/5طبقه بمساحت عرصه  461/2  مترمربع و زیربناي

 . همکف بصورت مسکونی بازیربناي122/3 مترمربع -1
 . انبار جداساز مسکونی بازیربناي 8/8 مترمربع -2

طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 35/3 مترمربع کال دریکواحد مسکونی  می باشد   -3
که بابت خانه مذکور پروانه ساخت روستائی بشماره192مورخ1371/1/27 از بخشداري 

بازیربناي 127 مترمربع دریافت نموده است که از جمع زیربناي فوق بسطح 39/4 مترمربع 
 .   برخالف پروانه صادره با قدمت سال 1371 وبا نوع اسکلت اجري می باشد
قسمت  دوم:بصورت یک باب خانه بمساحت عرصه 501  مترمربع داراي پروانه 

ساختمان(پروانه توسعه بنا) از شهرداري بشماره79  مورخ 81/4/13بصورت نسقی بازیربناي 
190/4 مترمربع   (85مترمربع موجود و  105/4مترمربع احداثی) میباشد که عملیات 

 : ساختمانی ان روبه اتمام است  نماي ساختمان اجرا نشده است  وداراي
افزایش بناي مسکونی برخالف پروانه درهمکف بسطح 58/3 مترمربع . باقدمت سال -1

1382
انبار مسکونی درمحوطه حیاط  بمساحت حدود  11/3  متر مربع با قدمت حدود -2

 .سال1359
سرو یس بهداشتی بمساحت حدودا5  مترمربع با مصالح سنگ بلوك با قدمت     -2

 .   سال1359
دیوارگذاري بدون مجوز بطول 22/2 متربا قدمت  سال 1379  ،  ودیوارگذاري به طول   -3

49/14 مترمربع باقدمت سال  1388  که از بابت 25متر آن  داراي راي کمیسیون تجدید نظر 
  .  ماده صد بشماره 17354مورخ 1389/09/01 میباشد  که محکوم به پرداخت جریمه گردیده

212
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قسمت سوم :بصورت یک باب گاراژ بمساحت عرصه حدودا953/5 مترمربع  مشتمل بر 14 
باب دکان و بارانداز در دوقسمت طبق کروکی ارائه شده از سوي متقاضی به ترتیب از ضلع 

:غرب به شرق به شرح زیر میباشد
مغازه شماره 1:بمساحت 19/8 مترمربع فاقد بالکن داراي بالمانع از شهرداري 

بشماره3/33/534مورخ77/2/13 فاقد خالف با فعالیت شغلی تابلو سازي (فعالیت شغلی 
 قدیم یخچال سازي )

مغازه شماره 2  : دودهنه بمساحت  31/33 مترمربع  با فعالیت شغلی تراشکاري داراي 
 بالمانع از شهرداري بشماره3/33/15180مورخ79/10/19داراي بالکن بدون مجوز بمساحت

  مترمربع در حد1/3با قدمت سال1385 5/1
مغازه شماره 3:بمساحت 17/21 مترمربع  با فعالیت شغلی فروش لوازم یدکی  ( قبآل 

صافکاري اتومبیل بوده ) با قدمت  سال 1354  و بالکن بدون مجوز بسطح 8/7 مترمربع که 
از مقدار فوق بسطح  5/73 مترمربع درحد یک سوم   و  وبسطح 2/97 مترمربع مازاد بریک 
سوم با قدمت حدود 1383 سال که متقاضی مدارکی جهت مغازه و بالکن ارائه نداده اندو  

داراي پروانه کسب بشماره 94مورخ 1378/05/19  وداراي تابلو با حروف برجسته به ابعاد 1/1
 .متر × 3متر میباشد

مغازه شماره 4 :بمساحت 21/58 مترمربع با فعالیت شغلی چاي پزي فاقد بالکن داراي بالمانع 
---از شهرداري بشماره6363 مورخ 65/2/27فاقد خالف میباشد

مغازه شماره 5:بمساحت 15/47 مترمربع با فعالیت شغلی پنچر گیري با قدمت سال  1354  
داراي بالکن همزمانساز بمساحت حدودا8مترمربع (بمساحت2/7مترمربع از ان خارج از 

حد1/3میباشد)که بالمانع شهرداري جهت ان ارائه نداده اند.داراي پروانه کسب بشماره 50
 مورخ 1387/05/15میباشد

مغازه شماره 6 به مساحت 22/04 مترمربع  فعال بصورت انبار تجاري  فاقد مجوز و بالکن 
مغازه شماره  7  : به مساحت 21/05 مترمربع بصورت . وتابلو وبا قدمت سال 1354 می باشد

قسمت 8 و 9  : به صورت بارانداز به . صافکاري  فاقدمجوز و  بالکن وتابلو باقدمت سال 1354
مساحت 40/68 مترمربع فاقد فعالیت که سربندي آن درحال تخریب می باشد .  باقدمت 

 . سال  1354  بدون مجوز
قسمت 10 :  بصورت بارانداز به مساحت 54/05 مترمربع بصورت مکانیکی اتومبیل با قدمت 

 . سال  1354 فاقد بالکن وبدون مجوز
مغازه شماره 8 :  به مساحت 22/88 مترمربع فاقد فعالیت  داراي بالکن بسطح 10/7 مترمربع 
که بسطح 7/62 مترمربع آن درحد یک سوم وبسطح 3/08 مترمربع آن مازاد بر یک سوم وبا 

 . قدمت سال 1354 بدون مجوز
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مغازه شماره 9 : به مساحت 22/88 مترمربع داراي بالکن بسطح 7/3 مترمربع درحد یک 
 . سوم به شغل کمک فنر سازي با قدمت سال 1354

مغازه شماره 10و 11: جمعا به مساحت 48/13 مترمربع فاقد بالکن وفعال بصورت انبار کاال با 
 . قدمت سال 1354

مغازه شماره 12 به مساحت 23/35 مترمربع فاقد بالکن به شغل اهنگري اتومبیل با قدمت 
. سال 1354

مغازه شماره 13 به مساحت 47/82  مترمربع که از  مقدار فوق بسطح 19/82 مترمربع 
بصورت سایه بان (قسمت 17 ) می باشد و داراي بالکن بسطح 6/5 مترمربع درحد یک سوم 

 . . به شغل اطاق سازي ماشین با قدمت سال 1354
مغازه شماره 14  بازیربناي 27/25 مترمربع بصورت دو دهنه فاقد بالکن وبه شغل اهنگري 

 . اتومبیل با قدمت سال 1354
استفاده از باقیمانده عرصه به مساحت 517/8 مترمربع به عنوان فضاي باز تجاري که 

 . براساس وضع موجود فاقد کسري می باشد
ضمنا با عنایت به موارد مطروحه قسمتی در حریم نهر وقسمتی درتعریض وباقیمانده درنوار 

تجاري مسکونی با تراکم  کم قرار دارد که طبق نامه اداره آب بشماره4686/506
مورخ88/10/30در حد شمال و غرب یک رشته زهکش عمومی موجود میباشد که رعایت 
یک متر حریم از منتهی علیه طرفین بستر مجاري ابی مزبور الزامی میباشد.نهر حد شمال 
در سند مالکیت قید نگردیده است.طبق خط پروژه905جدید و با توجه به انعکاس ملک بر 
روي خط پروژه از طریق حوزه شهرسازي بمساحت حدودا23مترمربع از عرصه  ملک فوق در 
حد شمال در حریم نهر اب قرار دارد و بمساحت حدودا114مترمربع از اعیان تجاري در حد 
جنوب در تعریض خیابان45متري و پخ دو گذر ودر مجموع بمساحت حدودا137مترمربع در 
الزم به ذکر است که از کل زیربناها ي اعالم شده   بسطح 887/65  .  .تعریض قرار دارد
مترمربع مازاد برتراکم که از مقدار فوق   ( به کسر مغازه هاي شماره 1 و2 و 4 به مساحت 

72/71 مترمربع  ) بسطح 368/74 مترمربع بصورت تجاري وبسطح 446/2 مترمربع بصورت 
مراتب   . مسکونی  ومابقی بسطح  670/55 مترمربع بصورت مسکونی درحد تراکم  می باشد
احتراما تاریخ احداث بالکن مغازه شماره   3  برابر نظریه   ..جهت دستور تقدیم میگردد

کارشناس رسمی دادگستري از سال 1384  به سال 1383  اصالح گردیده است مراتب جهت 
  . دستور تقدیم میگردد
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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 1.75به 

ضریب1.5) جریمه بمبلغ 203,918,400(دویست و  سه میلیون و  نهصد و  هجده هزار 
و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 40.46  1.5
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کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 92 مورخه 95/8/27 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  0/29 مترمربع بصورت 3 طبقه روي 

 پیلوت در3  واحد
مسکونی بازیربناي کل455/94   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی روبه اتمام  است   

 :  است  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 7/42 مترمربع -1

. افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 22/26 مترمربع  ( هرطبقه 7/42 مترمربع ) -2
 . تبدیل راه پله درهمکف به بناي مفید بسطح 5/35 مترمربع -3

تبدیل راه پله درطبقات به بناي مفید بسطح 5/25 مترمربع ( هرطبقه 1/75 نترمربع )  -4
رعایت پارکینگ میگردد .داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 

 96/7/15 کمیسیون
 ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي مشاهده نگردید

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف  رادارد.  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی خانم مهناز جوالیی   ؛ موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 ؛  به شرح  تعبیه یک پنجره و درب نفر رو متصل به قطعه چهارم  که داراي شکایت 

جمعی از اهالی کوچه می باشد, لذا اعضاء کمیسیون با توجه به گزارش و مدارك 
پیوست پرونده ؛ مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات و موازین قانونی خود 

عمل نماید

سایر  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1396/07/15 3/96/19789 بدوي خ رسالت  
-خ جام جم 
-12 متري 
یاس  
چمران 

 دریاي سوم
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به مدارك موجود در واحد خالف   و 
:گزارشات موجود در سیستم ( سرا) بصورت

یک قطعه زمین نسقی  به مساحت عرصه حدود 113/78 مترمربع میباشد   که مشتمل بر  
 .  یک باب ساختمان مسکونی دو اشکوبه  که درخصوص بناي بدون مجوز شامل

 . همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 107مترمربع -1
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 107مترمربع -2

کسري دو واحد پارکینگ مسکونی داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 83/2/12  -3
کمیسیون ماده صد می باشد که با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر عدم رعایت عقب نشینی

و  فضاي سبز محکوم به پرداخت جریمه گردیده  با توجه به گزارش موجود بر روي سیستم   
.  بسطح 8/98مترمربع  در کل کاهش بنا دارد

براساس خط پروژه  طرح قدیم تفصیلی  به شماره 2064 کوچه حد شمال بصورت بن بست 6 
 متري و  تا ارائه سند مالکیت بسطح 6/60مترمربع از اعیان درهرطبقه داراي عقب نشینی 

 .خواهد بود
با توجه به پرونده واحد خالف (بشماره73 مفتوح سال 83)  و تصویر نقشه  پالن طبقه اول  
موجود در پرونده (مورد تایید کارشناس شهرداري)  در حد غرب داراي دو پنجره میباشد
که وضع موجود براي آن قسمت در سال 1394 بصورت ایزوگام  بوده. و براي پالن همکف  

.نقشه اي در پرونده خالف موجود نمیباشد
و نیز در حال حاضر  طبقه همکف  درحد غرب داراي یک پنجره  و یک درب نفرو میباشد که 

  درب نفر رو در سال 1394
ایجاد گردیده که مالک ادعا میکند که درب از قبل بوده و فقط ایزوگام آن قسمت برداشته 

.شده است
با توجه عدم دسترسی به نقشه تفکیکی زمین هاي مجاور قبالً براي حد غرب کوچه تعریف 

شده بود که با توجه به نقشه تفکیکی
پالك هاي حد غرب مورد تایید نقشه بردار  اداره ثبت و اسناد(بپیوست میباشد) و خط  

 پروژه اصالحی( طرح قدیم) 2064 (پیوست)
.در حد غرب قطعه چهارم تفکیکی بوده و در این حد فاقد کوچه میباشد

ضمنا در سال 1396 ملک مورد نظر اقدام به نماکاري حد غرب و ایجاد یک درب کرکره اي 
.برقی بزرگ  نموده است

با توجه به آخرین خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 2064 (  ***
: بپیوست )

بمساحت  7/54 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري( بن باز) حد شمال ( مشتمل بر اعیان هر 
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طبقه) قرار میگیرد (که بطول 1/82 متر ازحد غرب نیزدر تعریض میباشد)
و بمساحت 13/84 در تعریض بن بست 4 متري آتی قرار میگیرد( که از این مقدار بمساحت 

2/57  متر مربع مشتمل بر اعیان هر طبقه میباشد)
.در مجموع 21/38 متر مربع در تعریض کوچه  6 متري و بن بست 4 متري آتی میباشد *
حالیه با توجه به نامه شماره 169660 مورخ 1396/08/24  مبنی بر عبور تاسیسات  ****
،شهري ( آسفالت و انشعاب گاز ) از محل مورد مناقشه،( قسمتی از قطعه چهارم تفکیکی )
اعالم میدارد که قطعه زمین مذکور داراي آسفالت جدید (با قدمت حدود 2سال) میباشد و 
 لوله گاز شهري در ارتفاع حدود 2 متري از کنار دیوار قطعه سوم تفکیکی( قطعه واقع

در سمت شمال قطعه چهارم) و از داخل زمین قطعه چهارم ( حد شمالی)  بسمت ملک مورد 
تعرفه انشعاب داده شده است . ضمناً قطعات ذکر شده فوق در کروکی ضمیمه و پیوست 

.میباشد
****.مراتب جهت دستورات مقتضی   تقدیم حضور میگردد 

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از تغییر جانمایی به مساحت 8/2 
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 8.2  0
 

3100000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1396/07/15 3/96/19791 بدوي بلوار امام  
خمینی  8
متري

3-3-30351-28-1-0-0 215

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سینا راحت طلب 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 0.68 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

1054000(یک میلیون و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 68.  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 احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 99 - 95/09/15 بصورت 3.5 
طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي

کلی 374.68 متر مربع با استفاده  از سقف تراکم اعطایی بسطح 79.46 متر مربع صادر  
.گردیده است

عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه 
:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع بنا (همکف تا سوم) بسطح  حدود  -1
0.68 متر مربع .(هر طبقه حدود 0.17 متر مربع )

اضافه بنا در حد زیربناي پروانه صادره (بدون احداث بنا) در  مجموع ساختمان بسطح  -2
8.20 متر مربع (هر طبقه بسطح 2.05متر مربع ) بدلیل جابجایی سایت (افزایش عرض حیاط 

 خلوت به 2.43 متر در ضلع شمال غربی)
.کاهش سطح راه پله به بام بمساحت حدود 1.22 متر مربع

.فاقد کسري پارکینگ
.کف سازي در همکف انجام نشده و ورودي هاي سواره و پیاده نصب نگردیده

. اضافه بنا تا اینمرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه
.مورد درخواست گواهی عدم خالف .مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

215

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 مبلغ29,202,000
(بیست و  نه میلیون و  دویست و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 9.42  1
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/07/15 3/96/19792 بدوي  
بلوارخرمشه
ر نرسیده به 
تک ماسوله  
حاجی علی 
 اکبري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 32 مورخه 94/06/28 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 33.91 متر مربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد اتمام سفت کاري می باشد  حالیه برابر پالن 
:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در  همکف بمقدار 2.33 متر مربع  بانضمام تبدیل 0.59 متر مربع از فضاي راه -1

 پله به فضاي مفید پیلوت
کاهش بنا در طبقات اول و دوم هر کدام بمقدار 2.33 متر مربع(در مجموع 4.66 متر -2
مربع)  بانضمام تبدیل 0.51 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید مسکونی در هر طبقه 

(در مجموع دو طبقه 1.02 متر مربع)
افزایش مقدار زیربنا در طبقه سوم بمقدار 4.97 متر مربع بانضمام  تبدیل 2.84 متر مربع  -3

از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد مسکونی
کاهش سطح راه پله به بام در زیر شیروانی بمقدار 4.39 متر مربع -4

.مقدار افزایش بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است - *
کسري پارکینگ ندارد.(توضیح اینکه دربهاي پارکینگ مطابق نقشه هاي ارائه شده در - *
زمان پروانه اجرا نگردیده است لیکن با توجه به ضوابط مجاز به احداث سه درب سه متري 

است که با توجه به آن فاقد کسري پارکینگ است)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد میگردد

216

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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد 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  835,900(هشتصد و  سی و  پنج 

هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.3  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 3/96/19795 بدوي شهدا -  
دیانتی - خ 
مروارید  بن 

الماس

3-3-10121-7-1-0-0 217

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب خانه ومحوطه  به مساحت عرصه 
 108/45 مترمربع

می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یکباب خانه برابر نقشه ارائه 
 شده   بازیربناي

مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1375   را نموده وباتوجه به قدمت بنا فاقد    64/3
کسري پارکینگ

 . وکل زیربنا درحد تراکم می باشد 
ضمنا براساس خط پروژه پیوست به شماره 2511کوچه بصورت بن بست 6متري وبسطح 

 2/25 مترمربع از
 . عرصه داراي عقب نشینی می باشد

 . حالیه درخواست  پاسخ استعالم دفترخانه  رادارد
  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

217

نظر به اینکه 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 100194 مورخ 96/5/7 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 70000000 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 14000000

(چهارده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 13.19  0
 

329063  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19797 تجدید 
نظر

ژاندارمري  
کوي شهید 
امینی نبش 
کوچه اسالم

   

3-3-10013-27-1-0-0 218

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک باب مغازه به سطح 13.19 متر مربع می باشد
مغازه مذکور به صورت خالف ساز و باستناد فیش برق ارائه شده با قدمت سال 1386 *---*
 برابر ضوابط سال وقوع تخلف فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد *----*  می باشد
 باستناد  خط پروژه اعیان ملک به سطح 4.62 متر مربه در تعریض می باشد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 26,086,500

(بیست و  شش میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد

جریمه 5.61  1.5
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/05/24 3/96/19799 بدوي خیابان امام  
خمینی 
کوچه 
عاشوري 

-ك وحدت 
1 ك فدایی 
روبروي بن 
  بست  اول

3-3-30278-110-1-0-0 219

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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 86,298,000(هشتاد و  شش میلیون و  دویست و 

 نود و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان 
مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 270.6  0.1
 

3300000  , 1393
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر دو فقره  خط 
عادي به مساحتهاي حدود 82/7 مترمربع و84 مترمربع جمعا با عرصه 166/7 مترمربع  

مشتمل بر یکباب ساختمان 2/5طبقه درحال احداث که عملیات ساختمانی ان درحد اتمام   
سقف طبقه دوم متوقف بوده   وبا قدمت سال 1393  می باشد که بدون اخذ مجوز احداث 
گردیده  وبصورت غیابی داراي گزارش درحد بتن ریزي  سقف طبقه دوم   با زیر بناي به 
مساحت  تقریبی225متر مربع  ( همکف (با ارتفاع تقریبی 3/20) و هر کدام از طبقات 75 
حال با عنایت به مراجعه مالک وبارائه نقشه برداري ..متر مربع )  با قدمت سال 1393 میباشد

اصالحی کل اعیان  مسکونی با اسکلت بتنی وراه پله متصل به آن بصورت فلزي اجراء 
 : گردیده وزیربناي آن شامل

طبقه همکف بصورت راه پله   -2 . طبقه همکف بصورت پیلوت بازیربناي 75 مترمربع -1
 . بازیربناي 13/33 مترمربع

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي  93/93   مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -3
5/61 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه وبسطح 13/33 مترمربع بصورت راه پله  می 

 .  باشد
طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 93/93  مترمربع که از مقدار فوق  -  -4

بسطح 5/61  مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه وبسطح 13/33 مترمربع بصورت راه 
 .  پله  می باشد

 .  براي دو واحد مسکونی کسري یکواحد پارکینگ مسکونی  -5
وبراساس خط پروژه پیوست به شماره 1223 کوچه حد جنوب بصورت 10 متري  وکوچه حد 
شمال بصورت 8 متري و بسطح 13/43  مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 
توضیح اینکه  با توجه به عرصه  . 6/55 مترمربع از اعیان احداثی  درهرطبقه  می باشد

اصالحی کل زیربناها  باستثناي کنسول غیر مجاز  درحد تراکم می باشد . تراکم همکف %50  
مورد استفاده 44/99%  تراکم طبقات 100%   مورد استفاده 89/98%   مراتب باتوجه به 

  . کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

219

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 3,850,000(سه 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 35  0.5
 

220000  , 1378 احداث بناي جداساز 1396/07/15 3/96/19800 بدوي ارشاد   
بهار1

3-3-10085-1-1-0-0 220

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 5,525,000(پنج میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 8.5  4
 

162500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19800 بدوي ارشاد   
بهار1

3-3-10085-1-1-0-0 220

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان ویالیی مسکونی بانضمام 
یکباب مغازه که مطابق سند مالکیت ارائه شده مساحت عرصه آن برابر با 325 متر مربع و با 
توجه به پایانکار صادره بشماره 4664-78/03/11 زیربناي مسکونی 160.30 متر مربع و 
مساحت مغازه 24.10 متر مربع می باشد حالیه در بازدید از ملک مشاهده گردید که مالک 
اقدام به احداث سایبان فلزي بسطح حدود 35 متر مربع (به قدمت حدود 18 سال) در ملک 
موصوف نموده که از بابت آن بالمانعی در سیستم ذکر نگردیده همچنین مغازه موجود داراي 
بالکن بسطح حدود 8.50 متر مربع می باشد که در نقشه هاي زمان صدور پروانه موجود بوده 

.لیکن در محاسبات مربوط به زیربنا لحاظ نگردیده است
تابلو مغازه مذکور از نوع بنر با نور پردازي بابعاد حدود 7*1.60 متر (با عنوان موبایل گیالن) 

می باشد.تغییرات دیگري مشاهده نگردید
باستناد خط پروژه شماره 1212 پیوست بمساحت حدود 3/21 متر مربع از ملک (1/40 متر 

مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض معابر قرار دارد
.مراتب جهت امعان نظر و صدور دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص بناي بدون مجوز خارج 
تراکم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 324,900

(سیصد و  بیست و  چهار هزار و  نهصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 7.22  0.5
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 3/96/19801 تجدید 
نظر

جاده سنگر 
-محله 

توتدار-مس
جد صاحب 
الزمان 

-زمان 2
-خیاطی 
زیبا

3-1-10205-666-1-0-0 221

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص بناي بدون مجوز داخل 
تراکم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 528,750

(پانصد و  بیست و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 58.75  0.1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث یک 
باب مغازه بدون اخذ مجوز ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
قدمت بنا و 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 96/186 مورخ 96/5/10 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 944000
 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 188800(یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.38  0
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 3/96/19801 تجدید 
نظر

جاده سنگر 
-محله 

توتدار-مس
جد صاحب 
الزمان 

-زمان 2
-خیاطی 
زیبا

3-1-10205-666-1-0-0 221

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با عرصه نسقی  برابر فروشنامه عادي به مساحت 
120مترمربع که با توجه به پالن معماري ارائه شده توسط ایشان  مساحت عرصه وضع موجود 
117/50مترمربع می باشد و از بابت 77/35مترمربع اعیان مسکونی با مصالح بلوکی سربندي 
شیروانی و قدمت حدودي سال 75 (با توجه به قدمت نصب کنتور)فاقد سابقه در شهرداري 
می باشد. از مساحت اعیان فوق 11/38مترمربع به صورت یک باب مغازه داراي درب از سمت 
معبر و فاقد درب از داخل محوطه خانه می باشد که در زمان بازدید فاقد فعالیت صنفی بود 
با توجه به تراکم مجاز در محدوده مسکونی با تراکم - .وبه صورت انباري در حال استفاده بود
متوسط در بافت توسعه جدید(50-100) 58/75مترمربع اعیان در محدوده سطح اشغال مجاز 
با توجه به قدمت بناء فاقد -. و 18/6مترمربع خارج ازمحدوده سطح اشغال مجاز می باشد
ملک در حد جنوب متصل به نهرفعال می باشد که جهت تعیین -.کسري پارکینگ می باشد
حریم نیاز به استعالم از اداره مربوطه می باشد و جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 

ارسال خط پروژه از واحد نقشه برداري می باشد.**با توجه به خط پروژه شماره 946 پیوست 
و نامه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن که به شماره 136760مورخ 95/7/6 ثبت سیستم 
اتوماسیون منطقه گردیده است به مساحت 50/02مترمربع از حد جنوب و غرب در تعریض 
مراتب جهت استعالم امور آب و .قرار دارد که از این مقدار 32/16مترمربع از اعیان می باشد

.فاضالب شهرستان رشت به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
66452-96/04/10 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ  8000000(هشت میلیون 
)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 17.67  0
 

55000 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/15 3/96/19802 بدوي امین الضرب 
-خ دفاع 
-روبروي 

کالنتري 13

3-3-10336-6-1-0-0 22
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه به صورت یک باب مغازه باستناد 
در خصوص اعیان  *--* نقشه معماري ارائه شده به مساحت 17.67 مترمربع می باشد

 باستناد فیش برق ، قدمت بنا به سال 1381 می باشد *---*هیچگونه بالمانعی ارائه نگردید
 *-----* برابر ضوابط سال تخلف  ، اعیان فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد *----*
حالیه درخواست دریافت  *------* باستناد خط پروژه 878 فاقد عقب نشینی می باشد
مراتب پاسخ نامه ادراه آب و فاضالب رشت به شماره 3/1653 به تاریخه 95/11/04 را دارد

جهت صدوردستورات مقفتضی به حضور تقدیم می گردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 

باب مغازه بدون اخذ مجوز ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
قدمت بنا و 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 265621 مورخ 96/3/29 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
1000000  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 200000(دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11  0
 

55000  , 1362 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/15 3/96/19803 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی  

نرسیده به 
ك الله 
جنب 

الستیک 
اسپرت مرغ 
فروشی

3-1-10205-541-1-0-0 22
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 در راستاي طرح جمع آوري اطالعات امالك تجاري بر بلوارها بر اساس 
مشاهدات بیرونی بصورت یکباب مغازه با فعالیت مرغ فروشی با قدمت حدود سال 1362 (تا 
ارائه مدارك از سوي مالک) تا ارائه پالن وضع موجود از سوي مالک با زیربناي حدود 11متر 
شایان ذکر .مربع میباشد.داراي تابلو به ابعاد حدود 1*2 متر از نوع بنر بر روي بام میباشد

است با مغازه مجاور از سمت جنوب غربی داراي سربندي مشترك میباشد. کالً مازاد بر تراکم 
با توجه به خط پروژه موجود درسیستم .و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد
بشماره 1383( بپیوست) بمساحت حدود 2/36 متر مربع در تعریض پخ دو گذر بلوار 45 
گزارش بر اساس مشاهدات بیرونی میباشد و در صورت .متري و کوچه10 متري قرار میگیرد
ارائه مدارك و نقشه برداري وضع موجود از سوي مالک  چنانچه مغایرتی باشد قابل بررسی  

مراتب جهت اطالع تقدیم حضور میگردد.میباشد

22
3

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث سه 
باب مغازه بدون اخذ مجوز ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
قدمت بنا و 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 971 /11/ش مورخ 96/4/12 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
20575000  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 4115000(چهار میلیون و  یکصد و  پانزده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.3  0
 

202500  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/15 3/96/19805 تجدید 
نظر

میدان 
نیروي 
دریایی 
-روبروي 
انبار نفت 
دفتر 
ورزشی 
مهرداد 
 شیرازي

3-1-10245-1-1-0-0 22
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده  که در سال 82 به صورت عرصه  نسقی  بوده و به صورت یکباب 
و انباري مسکونی  با قدمت سال   63 داراي بالمانع شماره  مغازه  الستیک فروشی نسقی
خیابان 45متري جاده سنگر قرار   2955مورخ 70/2/31  بوده در سال 82 در مسیر تعریض
و در همان سال (سال82) مالک نسبت به احداث سه باب مغازه بلوکی  گرفت وتخریب گردید

در حال حاضر   فاقد مجوز اقدام نمود که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد
مساحت عرصه  223/27مترمربع برابر سند مالکیت سال 1394  ارائه شده می باشد که 
مغازه اول  به مساحت28/96 مترمربع به صورت دفتر -  : شامل موارد تخلف زیر می باشد
فعالیتهاي ورزشی و فاقد تابلو و بالکن( راه دسترسی به محوطه پشت  باید قبل از صدور 
مغازه دوم به مساحت  26/90 مترمربع با فعالیت شغلی تعویض -پایانکار مسدود گردد)
مغازه سوم  به مساحت  26/44مترمربع با فعالیت شغلی تعویض - روغنی و فاقد بالکن

باتوجه به ضوابط سال احداث نیاز به دو -روغنی  فاقد بالکن داراي تابلو به ابعاد 1/2*7/5متر
در  واحد پارکینگ می باشد که در محوطه پشت با توجه به نامه سال 87معماونت شهرسازي
فضاي باز تامین میگردد(سطح اشغال استفاده شده 40/86% کمتر از سطح اشغال مجاز%55 
با توجه به خط پروژه شماره 2408 به -.مغازه ها مازاد بر تراکم می باشد-در همکف می باشد)
در تعریض کوچه 10 مساحت 47/10مترمربع از وضع موجود و حدود 62/10 مترمربع از سند
متري حد جنوب و پخ اتصالی به خیابان قرار دارد که از این مقدار 13/5مترمربع از اعیان 
ضمناً 69/35مترمربع از ملک در حد جنوب در حریم 10متري برق قرار .مغازه اول می باشد
دارد که 14/6مترمربع آن در عقب نشینی نیز قرار دارد.(حدود 15مترمربع از عرصه آزاد 
با توجه به مراجعه مالک  و ارائه نقشه و مدارك مراتب جهت تعیین وضعیت  گردیده است)

.ملک به حضور تقدیم میگردد

22
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3/96/19519 – 96/4/31 صادره از این کمیسیون که در 
مقام تجدیدنظرخواهی از راي شماره 3/96/19347 – 96/2/16 شعبه دوم بدوي 

کمیسیون ماده صد صادر گردیده، در بخش تخلفات مربوط به تبدیل 4 باب انباري به 
یک باب به مساحت 17.5 مترمربع ، اشتباها با اعمال ضریب 0.5 برابر جریمه مورد 

لحاظ قرار گرفته درحالیکه در دادنامه موردنظر که عینا از سوي این مرجع تایید شده 
بابت تخلف اعالمی به رد آن اظهارنظر شده است لذا این کمیسیون با حذف و الغاء 

جریمه فوق الذکر از مبلغ محکومیت و اینکه صرفا مقدار 2.09 مترمربع (تراکم 
اعطایی) با ضریب 0.5 برابر مشمول جریمه دادنامه می باشد، راي فوق الذکر را اصالح 
می نماید. الزم به ذکر است در این بخش، جریمه محاسبه شده در راي بدوي مالك 
وصول می باشد. بدیهی است این راي با راي فوق االشعار توامان مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت و دادن رونوشت راي بدون تصحیحی یا استفاده جداگانه از هریک 
ممنوع است.

سایر 96.92 3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/15 3/96/19806 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

کرد محله  
فلسطین 

آفاق2

3-2-10160-15-1-0-0 22
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 91 مورخ 
95/08/26 به صورت 3/5طبقه با انباري در زیرشیروانی در 4واحد مسکونی به زیربناي 
538/18 متر مربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 2/09مترمربع صادر 

گردیده است. در حال حاضر ساختمان در مرحله شروع آجر چینی می باشد. سربندي اجرا 
شده است ودربهاي  پارکینگ اجرا نشده است.و موارد تخلف زیر خارج از 60درصد طول و 

:خارج از تراکم مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مسلحت 18/04مترمربع-

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هرکدام به مساحت 20/46مترمربع در مجموع سه طبقه به -
مساحت 61/38مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 0/04مترمربع-
.تعداد واحدها به 3 واحد کاهش یافته است-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد-
ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد و4باب  انباري در زیر شیروانی تبدیل به یک باب -

.گردیده است که 17/5مترمربع مساحت انباري بیشتر از 5مترمربع می باشد
مجموع تخلف ساختمان  79/42مترمربع  و 2/09 سقف تراکم اعطائی و 17/5مترمربع -

.تبدیل انباري بیش از 5متر  می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 19806مورخ 96/05/15 مبنی بر 

.جریمه می باشد
توضیحا اینکه مساحت راه پله در طبقه اول درزمان پروانه  بیشتر از طبقات دیگر اعالم 

 گردیده بود که با توجه به اینکه تراکم استفاده شده
در زمان پروانه کمتر از تراکم مجاز در طبقات بوده تخلف محسوب نگردیده است اما مشمول 

.تراکم می باشد
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

.کسري حد نصاب فضاي باز مسکونی بیشتر از پروانه ندارد
  .مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد

22
5

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 2,913,853(دو 

میلیون و  نهصد و  سیزده هزار و  هشتصد و  پنجاه و  سه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 17.71  0.5
 

329063  , 1384 احداث بناي جداساز 1396/07/15 3/96/19807 بدوي شالکو  
دیانتی 
طالقانی

3-2-10088-27-1-0-0 22
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند ارائه شده  بصورت ششدانگ یکباب خانه 
  با عرصه بمساحت 431مترمربع

داراي پروانه ساخت بشماره 577 مورخ  1360/04/20 میباشد و داراي اعیان بصورت ویالیی( 
دوبلکس) بمساحت حدود 198 متر مربع

داراي بالمانع شماره 3/33/13436مورخ 1381/7/14 می باشد  که در بالمانع مذکور راه  
.عبور ملک فقط از حد غرب درج گردیده است

بعد از بالمانع فوق مالک  بدون مجوز اقدام به احداث انباري  و سرویس بهداشتی  در داخل 
 حیاط بمساحت حدود 17/71 متر مربع

 . از مصالح بلوکی  با قدمت سال 1384نموده است
با توجه به سند مالکیت حد شمال پالك فوق به پالك ثبتی اشاره دارد  که  وضع موجود  

قسمتی از حد شمال در محل  بصورت کوچه بوده که از آن لوله هاي فاضالب
عبور نموده است و بطول حدود 8/20 متر پالك مذکور در این حد داراي پنجره ودرب ورودي 

 و همچنین دامنه بسمت کوچه مذکور میباشد .( بر اساس پروانه فوق الذکر
نیز این حد را کوچه  احداثی طبق نقشه تفکیکی اعالم نموده بود)

ضمناً حد شرق نیز با توجه به سند مالکیت به پالك اشاره دارد که وضع موجود قسمتی از 
 حد شرق نیز بصورت کوچه میباشد

لکن در این قسمت پالك مورد تعرفه داراي دیوار بسمت کوچه میباشدو انتهاي کوچه مذبور 
نیز  داراي فضاي سبز کوچکی بوده که گویا همسایگان انتهایی آن  کوچه اقدام به ایجاد آن 

.نموده اند
پالك همسایه در حد شمال نیز داراي پروانه سال 1394 میباشد  که با توجه به  مدارك  
پرونده  طبق صورتجلسه کمیته حقوقی شهرداري رشت  مورخه 1394/02/02 مالک پالك 

 حد شمالی
با تبدیل   قسمتی  از پالك به کوچه 6 متري با توجه به  وضع موجود موافقت نموده که در  

.قبال عقب نشینی از خدمات شهرداري استفاده نماید
.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
حالیه متقاضی درخواست استعالم اداره ثبت اسناد را جهت مشخص شدن وجود یا عدم 

.وجود کوچه در قسمتی از حد شمال ملک  با توجه به نقشه پیوست را دارند
.مراتب جهت اطالع و دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 922 ( بپیوست )  ****
 .در حد شمال بطول 10/55 متر مربع به کوچه  بن بست  متصل میباشد

و با توجه به خط پروژه بمساحت 5/01 متر مربع در تعریض بن بست 6 متري حد شمال ( 
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 مشتمل بر اعیان) و بمساحت 65/13 متر مربع در تعریض  کوچه 6 متري
حد جنوب ( که به کوچه حد شرق متصل میگردد)قرار میگیرد( که ازاین مقدار بمساحت 

.14/5 متر مربع مشتمل بر اعیان ( سرویس و انباري جداساز) میباشد)
در مجموع بمساحت 70/14 متر مربع در تعریض بن بست 6 متري  حد شمال و کوچه 6 متري 

.حد جنوب قرار میگیرد
**** .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت احداث انباري جداساز  داراي راي کمیسیون شماره 3/96/19807 مورخ  ****
 1396/07/15 میباشد

****.مراتب لبا توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد
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 70000000(هفتاد میلیون ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 52  1
 

1020000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/21 3/96/19812 بدوي بلوار امام 
رضا پل دوم 
آج بیشه 
کوچه صفر 
 علیجانی

3-3-10900-478-1-0-0 22
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه به صورت یک قطعه زمین نسقی به 
 مساحت 52.89 مترمربع و برابر نقشه هاي ارائه شده به سطح 52 متر مربع می باشد

  در خصوص اعیان مذکور داراي سوابق گزارش و راي کمیسوین ماده صد می باشد *--*
رعایت یک باب پارکینگ تجاري می گردد *---*

برابر طرح تفصیلی جاري ملک در محدوده فاقد کابري و حریم قانونی شهر واقع  *-----*
گردیده و بر این اساس اعیان به صورت مازاد بر تراکم می باشد

با ستناد پی نوشت واحد نقشه برداري و خط پروژه ، ملک در حریم قانونی شهر  *------*
و فاقد کاربري بوده و نظ به اینکه طول کوچه بیش از 80 متر بوده و می بایست 10 متري 

 طراحی گرددو در حال حاضر عرض معبر 7.70 متر می باشد
درخواست پاسخ استعالم شرکت توزیع برق به شماره 1069477 به تاریخ  *-------*

95/10/22 را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

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 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19813 بدوي خ الهیجان  
ایستگاه 
عمو   
اتومبیل 
راستین

3-3-10313-34-1-0-0 22
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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 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 975612000(نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  دوازده 

هزار ) ریال صادر می گردد و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 73.91  4
 

3300000  , 1395 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 احتراماً پالك  بازدید شده برابر سند مالکیت به صورت عرصه واعیان زمین با بناي احداثی به 
مساحت 169/10مترمربع  که  به صورت نمایشگاه اتومبیل راستین

به مساحت 87مترمربع (عقب ساز)وسرویس وابدارخانه به مساحت 4 مترمربع در حیاط    
داراي  بالمانع شماره3/33/51146 مورخ90/7/6و

 مجوز تعمیرات جزئی به شماره 3/33/463032مورخ 95/11/26می باشد 
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 164/91مترمربع می باشد و 

 کل محوطه نمایشگاه با خرپاي فلزي به صورت مسقف
در آمده است و داراي تخلف توسعه تجاري به مساحت 73/91مترمربع نسبت به آخرین 

 .بالمانع با قدمت سال 95 می باشد
مطابق خط پروژه547  بمساحت 24/60مترمربع از اعیان در تعریض کوچه بن بست8متري 

حد شمال  قرار دارد.(با همین مقدار عقب نشینی داراي بالمانع می باشد)
.داراي تابلو به ابعاد 1*10متر می باشد

حسب نظر مسول محترم فنی و در نظر گرفتن ضوابط پارکینگ جدید(6واحد پارکینگ **
.بدون مزاحم)یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

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

****
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 19813مورخ **--**

96/07/15 مبنی بر جریمه می باشد

با توجه به درخواست کتبی مالک و تغییرات ایجاد شده در ملک در معیت معاونت **--** 
محترم فنی و شهرسازي  منطقه 3 از ملک بازدید گردید

و جانمائی پارکینگ ارائه شده مورد تایید قرار گرفت بنابراین رعایت پارکینگ مورد نیاز می 
.گردد و فاقد کسري پارکینگ می باشد

.مراتب جهت مزید استحضار به حضور تقدیم 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 تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 588,000,000
(پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  1.75
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/28 3/96/19814 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 
کوچه 
عاشوري 
نرسیده به 
کوچه 
  وحدت

3-3-30275-26-1-0-0 22
9

 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 185.46 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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 
209,361,600(دویست و  نه میلیون و  سیصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال 

تایید می نماید 

جریمه 62.31  1
 

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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  56 مورخه 95/6/24 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  139/52 مترمربع بصورت  4طبقه روي 

 پیلوت در 9 واحد مسکونی با زیرشیروانی بصورت
انباري واحدها  بازیربناي کل  1395/27  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام 

 :  رسیده  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 2/02 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درمحوطه حیاط بصورت سایه بان با نوع اسکلت فلزي بسطح  -2
 . 25 مترمربع

افزایش بنا درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله وانباري  بسطح   35/29 مترمربع که از  -3
 . مقدار فوق بسطح 4/89 مترمربع انباریها  مازاد برتراکم می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 9 واحد به 12 واحد مسکونی که زیربناي واحد کوچکتر  -4
یکواحد در طبقه اول بسطح 61/82 مترمربع و یکواحد در طبقه دوم بسطح 61/82 مترمربع 

 ویکواحد در طبقه سوم بسطح 61/82 مترمربع می باشد
با عنایت به افزایش تعداد واحدها  فغال  کسري تعداد 4 واحد پارکینگ مسکونی دارند  -5
ودرخصوص پارکینگ شماره 5 پس از کفسازي وانجام آزمایش عملی چنانچه امکان پارك 

   خودرو وجود نداشته باشد مجددا قابل بررسی می باشد
ضمنا افزایش بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد داراي سوابق 

درواحد خالف می باشد خالف جدیدي مشاهده نگردید  حالیه درخواست صدور گواهی عدم 
 . خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما با عنایت به نقشه هاي موجود درپرونده از  *************************
آنجاییکه پارکینگ شماره 5 که درنقشه مشخص گردیده درزمان صدور پروانه تایید گردیده 

 وبا توجه به آزمایش عملی انجام شده برابر عکس پیوست پارکینگ مورد نظر
  . مورد تایید بوده وتعداد کسري پارکینگ آن  از 4  واحد  به 3  واحد اصالح 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  کسري پارکینگ تجاري  به تعداد یک واحد به متراژ 25 متر مربع 
مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه  با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ123750000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  

پنجاه هزار ) ریال  محکوم و اعالم می نماید

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/31 3/96/19817 تجدید 
نظر

کوي آزاد-  
خ 

الهیجان-می
دان 

جانبازان  
تقی زاده

3-3-10472-1-1-0-0 230

در خصوص اعتراض وراث محمد باقر حقوقی   نسبت به راي شماره  3.96.19354
-مورخ 96.3.2 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض و بازدید میدانی اعضاء کمیسیون از مکان مورد 
نظر و استقرار ملک در منطقه تجاري و عرض مناسب معبر( در خصوص احداث یکباب 
مغازه به متراژ 18.73 مترمربع) ضرور تی بر قلع احراز نمی گردد  فلذا  ضمن نقض راي 
بدوي مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري  حکم به پرداخت جریمه به میزان 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 112,380,000(یکصد و  دوازده میلیون و  سیصد و  

هشتاد هزار ) ریال  طبق نظریه شماره 96541 مورخ 96.5.17  کارشناس رسمی 
دادگستري محکوم و اعالم می دارد 

جریمه 18.73  0
 

3300000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي سابقه به صورت  یک قطعه زمین نسقی به 
مساحت 471/02مترمربع مشتمل بر سه باب مغازه ومنزل مسکونی

که از بابت دو باب مغازه موجود به مساحت 33مترمربع با قدمت باالي سی سال  داراي   
  بالمانع درآمدي به شماره 230/2639مورخ 79/7/18 می باشند

و یک باب مغازه  دیگر به مساحت 18/73 مترمربع و محوطه تجاري مغازه به مساحت 9.63 
مترمربع   ویک باب منزل مسکونی ویالئی ه به مساحت 134.47مترمربع

داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره3/96/19354مورخ 96/03/02 مبنی بر تخریب 
.می باشد

در حال حاضر با توجه به مراجعه مالک  و بازدید انجام شده مشاهده گردید کل اعیانات 
مسکونی تخریب گردیده است و

با توجه به فروشنامه  ارائه شده مساحت عرصه متعلق به متقاضی  47/95مترمربع  می باشد  
که مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 18/73مترمربع می باشد

و از مغازه به عرصه پشت راه دسترسی ندار د.(بنابراین فاقد فضاي باز تجاري می باشد)
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

321(کارگاههاي s با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی جدید  در پهنه فعالیت
تولیدي و تجاري) قرار دارد.(در طرح قدیم در کاربري تجاري نواري)

با توجه به خط پروژه شماره 906 پیوست به مساحت  6مترمربع از مغازه در تعریض  خیابان 
 45متري الهیجان بوده است

که رعایت 1/66مترمربع عقب نشینی گردیده است و  4/34مترمربع از اعیان مغازه 
 .جدیدالحداث در تعریض می باشد

توضیحاً اینکه مابقی اعیانات در عرصه کلی داراي پرونده جداگانه در کمیسیون ماده صد  
 می باشد و این پرونده صرفا در خصوص مغازه

.18/73مترمربعی تشکیل گردیده است
.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مبنی بر جریمه می باشد

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
.مراتب جهت تعیین تکلیف تخلفات به حضور تقدیم میگردد

230

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و طبقه مازاد راي به 

جریمه به مبلغ1,135,008,000(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  پنج میلیون و  هشت 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 225.2  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19819 بدوي بلوار امام  
رضا کوي 
  خرمشهر

3-3-10390-237-1-0-0 231

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 155 به تاریخ 94/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونیو انباري 

در زیر شیروانی  با زیربناي 515.53 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 10.90 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  به سطح 32.70 مترمربع ( هر طبقه به سطح 10.90  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بانضمام تراس غیر مسقف به سطح 128.39 متر  -3
مربع ( از این مقدار به سطح 19.44 متر مربع به صورت حذف انباري در زیر شیروانی و به 

سطح 22.89 متر مربع به صورت راه پله احداثی  می باشد )
احداث راه پله به بام به سطح 18.21 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.01 متر مربع و در  -5
طبقات در مجموع به سطح 17.58 مترمربع (هر طبقه به سطح 5.86 مترمربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 34.75 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6
با توجه به افزایش مساحت واحدها ، رعایت تعداد پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می  -7

گردد
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -8

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط ( یک لنکه درب 4 متري ) در  *-----*
زمان پایان کار الزامیست

در خصوص موارد مشروحه داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد می باشد *--*
لیکن  با توجه به بررسی مجدد نقشه هاي وضع موجود  مشخص گردید به سطح 2.03 متر 

 مربع داراي اضافه بنا همزمان ساز در طبقات می باشد
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

231

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 477020(چهارصد و  هفتاد و  هفت هزار و  
بیست) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 56.12  0.1
 

85000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 3/96/19820 بدوي بلوار  
خرمشهر ك 

طالب 
سربازي   بن 

بست 
دوازدهم 
-فرعی 

سوم سمت 
چپ - 
انتهاي 

کوچه سمت 
 راست

3-3-10379-154-1-0-0 23
2

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 6,563,700(شش 

میلیون و  پانصد و  شصت و  سه هزار و  هفتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 77.22  1
 

85000  , 1389 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 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 4250000(چهار میلیون و  دویست 
و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

85000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی در عرصه نسقی به مساحت 75مترمربع که با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده با رعایت 3/16مترمربع عقب نشینی مساحت عرصه موجود 

 71/85مترمربع می باشد و مشتمل بر اعیان دو طبقه
در دو واحد مسکونی می باشد و از بابت 180مترمربع اعیان داراي پرونده غیابی در واحد 

.خالف می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري ارائه شده  مشتمل بر اعیان دو 
طبقه در دو واحد مسکونی می باشد که در مرحله سفت کاري متوقف شده است طبقه 

 همکف به مساحت 69/26مترمربع در یک واحد مسکونی
وطبقه اول به مساحت 64/08 مترمربع در یک واحد هر دو با ورودي مجزا و مصالح بنائی با 
شناژ قایم و افقی که در سال 89 بدون مجوزاحداث گردیده است.دو واحد کسري پارکینگ 

 مسکونی دارند.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز
.به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 595 پیوست به مساحت 4/86مترمربع از عرصه اولیه ***
داراي عقب نشینی می باشد که با توجه به رعایت 3/16مترمربع عقب نشینی در هنگام 

ساخت 1/7مترمربع
 .در حال حاضر از اعیان داراي عقب نشینی از کوچه 6متري حد غرب می باشد 
.با توجه به عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو داراي اشرافیت در طبقه اول می باشد

به مساحت 56/12مترمربع  (R112 -80-80%)با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی
 .داخل تراکم و 77/22مترمربع خارج از تراکم می باشد

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

23
2

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 
مبلغ123,442,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  چهل و  دو هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 39.82  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19821 بدوي خ شهدا   
روبروي 
درب دوم 
تازه آباد 
جنب حمام 
سیاح بن 
حافظ

3-3-10176-7-1-0-0 23
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 325728مورخه 
95/11/2  می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی درهمکف  بسطح  143/58 مترمربع  

بارعایت 2 متر
عقب سازي درطبقه چهارم  بصورت 4  طبقه روي پیلوت در16  واحد مسکونی بازیربناي کل  
1696/11   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سقف طبقه چهارم  است وبرخالف 

 : مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/94 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 1/77 مترمربع ( هرطبقه 0/59  -2
مترمربع )

عدم رعایت عقب سازي درطبقه چهارم بسطح 30/11 مترمربع ضمن اینکه افزایش بناي  -3
 . ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد

رعایت  16 واحد پارکینگ میگردد اما درزمان صدور پروانه کلیه پارکینگها بدون تزاحم بوده 
وبا توجه به تغییرات داده شده درراه پله تعداد دو واحد پارکینگ ( پارکینگهاي شماره 2  و 6

   ) با پارکینگهاي
مقابل درتزاحم هستند درنتیجه کسري دو واحد پارکینگ درآمدي دارند  .حالیه درخواست 

 . صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

23
3

در خصوص اعتراض آقاي نقی اسدي  نسبت به راي شماره  3.96.19565مورخ 
96.5.14  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 وارد دانسته  ؛ با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به یک  برابر ارزش 

معامالتی  نسبت به مفاد بند 2 راي بدوي به متراژ 311.77 مترمربع به مبلغ 
1047547200(یک میلیارد و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  هفت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 311.77  1
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/07/15 3/96/19822 تجدید 
نظر

شالکوه- 
انتهاي 

ژاندارمري-
کوچه نظري

3-3-10048-134-1-0-0 23
4

در خصوص مفاد بند  یک راي بدوي اعتراض موثري بعمل نیامده  عیناً  تایید می گردد سایر 38.76  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 39 مورخه   94/7/6 
  می باشد که

بارعایت عقب نشینی بسطح 26/51 مترمربع  بصورت 4/5 طبقه  در4 واحد مسکونی با 
استفاده از سقف

تراکم اعطایی بسطح 30/5  مترمربع وبازیربناي کل 542/16 مترمربع صادرگردیده عملیات  
ساختمانی

روبه اتمام است   و درخصوص افزایش  بنا وافزایش واحدهاي مسکونی برخالف مدلول   
 .  پروانه شامل

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف 49/17 مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه اول 49/17 مترمربع -2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه دوم 49/17 مترمربع -3

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه سوم 49/17 مترمربع -4

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه چهارم 49/17 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/9 مترمربع و در طبقات بسطح 17/76 مترمربع  -6

 وتبدیل
 . آن به بناي مفید

 . افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی به ترتیب -7

مساحت واحد کوچکتر در طبقه اول بسطح  67/37متر مربع می باشد که  به کسر   -1 
اضافه بناي

.گزارش شده در این طبقه داراي مابه التفاوت بسطح 18/2 متر مربع می باشد 

مساحت واحد کوچکتر در طبقه سوم بسطح  67/37متر مربع می باشد که  به کسر   -2
 اضافه بناي

.گزارش شده در این طبقه داراي مابه التفاوت بسطح 18/2 متر مربع می باشد

23
4
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 با توجه به افزایش واحدها کسري دو  واحد پارکینگ مسکونی و کسري  89/17 مترمربع
حدنصاب فضاي باز واحدهاي  مسکونی  داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که براساس

 
 صورتجلسه بدوي مورخه 96/5/14 کمیسیون محترم ماده صد درخصوص افزایش بنا
 وبناي تبدیلی و همچنین افزایش بناي ناشی از افزایش واحد مسکونی  وسقف تراکم  

 اعطایی  مجموعا بسطح 311/77 مترمربع
 محکوم به پرداخت جریمه  ودر خصوص  افزایش یکی از واحدها به دلیل کسري یکواحد 

 . پارکینگ محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده
حال با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده مالک با تخریب انباریها درپیلوت براي 6 واحد 

. مسکونی رعایت 6 واحد پارکینگ را نموده وفاقد کسري پارکینگ می باشد 
حالیه با عنایت به موارد مطروحه مالک درخواست طرح مجدد درکمیسیون محترم  ماده  .

 صد
  رادارد 

الزم به ذکر است عرض درب ورودي پارکینگهاي تامین شده بیشتر ازمصوبه طرح تفصیلی
 . بوده ودرصورت اصالح درب به 3 مترتاثیري درپارك حاشیه اي ندارد 
 . ضمن اینکه عوارض درآمدي یکواحد پارکینگ را باید پرداخت نمایند 

- مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 252000000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

0  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/28 3/96/19824 بدوي دیانتی  ك  
  حافظ

3-3-10322-23-1-0-0 23
5

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 برخالف مدلول پروانه، به مبلغ  420,672,000(چهارصد و  بیست میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100.16  1.25
 

3360000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز
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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 
(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 موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 104 مورخ 96/5/11 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 120000000 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 

24000000(بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.92  0
 

3360000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1396/05/28 3/96/19824 بدوي دیانتی  ك  
  حافظ

3-3-10322-23-1-0-0 23
5

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 
سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 307,372,800(سیصد و  هفت میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.74  2
 

3360000  , 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 مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 39 مورخ 95/05/23 با زیزبناي کل 208.21 مترمربع در 2.5 طبقه  و یک واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.برابر نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به قرار زیر است
 احداث بناي مسکونی خارج از عمق پروانه در همکف به سطح 28.22 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به یکباب مغازه به سطح 72.92 مترمربع با ارتفاع 6 متر -2
اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به سطح 44.44 مترمربع که از این مقدار به سطح  - 3
8.63 مترمربع به صورت کنسول به سمت معبر 12 متري حد غرب و به سطح حدود 14 

.مترمربع به صورت تراس روباز میباشد
احداث یک طبقه مازاد به سطح 62.25 مترمربع که داراي مابه التفاوت با زیربناي پروانه  - 4

به سطح 45.74 مترمربع میباشد.(این طبقه به صورت دوبلکس با طبقه دوم میباشد.)
احداث زیر شیروانی به سطح 27.5 مترمربع مشتمل بر یکباب انباري به سطح 16.09  - 5

 مترمربع
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد - 6

رعایت برهاي اصالحی برابر پروانه گردیده است. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.میگردد

نگارش گزارش فوق توسط کارشناس قبل مهندس عاشري بوده و این گزارش صرفا ****
***جهت تکیل فرم درامدي می باشد

23
5

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 
129,828,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال 

تایید می نماید 

جریمه 41.88  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/31 3/96/19826 تجدید 
نظر

امین  
الضرب 
-میدان 
زرجوب - 
علی 

محمدي  
فرهنگ - 
بن بهار

3-2-10076-66-1-0-0 23
6

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 5,611,000(پنج میلیون و  

ششصد و  یازده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 3.62  0.5
 

3100000  , 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 احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی شماره 35 مورخ 95/5/07 به 
 صورت 2/5طبقه در 2 واحد مسکونی

با زیر بناي 366/41 متر مربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 3/62مترمربع 
 صادر گردیده است.درحال حاضر ساختمان

در مرحله سفت کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر 
:مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصددر طبقه همکف ،اول و دوم هرکدام به -
 مساحت 12/24مترمربع

 کاهش سطح را پله در طبقه همکف اول  و دوم در مجموع به مساحت 5/16مترمربع-
 کاهش بناء در راه پله به بام به مساحت 2/61 متر مترمربع-

رعایت پارکینگ می گردد(در زمان بازدید دربها اجرا نشده بود) -
در مجموع 36/72مترمربع خالف زیربنائی و 3/62مترمربع عدم رعایت سقف تراکم و  -

.5/16مترمربع خالف تبدیلی  دارند
.تقاضاي در یافت گواهی عدم خالف را دارند

23
6

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1 برابر ارزش معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ، به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19828 تجدید 
نظر

خ الهیجان  
جانبازان 
کوي آزاد 

ك 
بشارتی-فر
عی دوم

3-3-10357-17-1-0-0 23
7

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي بدون 
مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به عدم ضرورت قلع ، ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 347,200,000(سیصد و  چهل و  هفت 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 نامه شماره 261506-1395  مورخه 1395/12/19  کمیسیون محترم ماده صد که 
اعالم گردیده زیربناهاي اعالم شده بصورت تخمینی بوده باستحضار میرساند که  زیر 

 زیربناهاي
اعالم شده برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک اعالم وکسري پارکینگ نیز در آن قید 
  . گردیده وگزارش آن بشرح ذیل قبال انجام شده که عین گزارش جهت اطالع تقدیم میگردد

. 
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به مساحت  
عرصه حدود 56    مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه با نوع اسکلت 

 بتنی وبا قدمت
سال 1392 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبرابر نقشه ارائه شده زیربناي آن 

 : شامل
 . همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 56 مترمربع -1

. طبقه همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 56 مترمربع  -2
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ   مسکونی دارند . .وبا توجه به عرصه  -3
  . موجود که براساس ضوابط  غیر قابل احداث بوده   کل بناي احداثی  مازاد برتراکم می باشد

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 1636 تا ارائه سند مالکیت بسطح 22/75 مترمربع در 
تعریض خیابان 24 متري آتی وکوچه 8 متري بوده که از اعیان احداثی درهرطبقه  برروي آن 

 . می باشد
توضیح اینکه بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد . وبدلیل عدم 

 پرداخت جریمه جهت ارسال مجدد به کمیسیون ماده صد بروز رسانی شده است
  .  مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد

23
7

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
92624-96/5/12 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ 42000000(چهل و  دو 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 28.17  0
 

850000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/21 3/96/19829 بدوي بلوار امام  
علی آب 
 آسیاب

3-1-10205-490-1-0-0 23
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی  یکباب  مغازه نسقی طبق فروش نامه عادي بمساحت 28 
بر اساس نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ( ممهور به مهر مهندس  متر مربع میباشد
از نوع اسکلت بلوك سیمانی با قدمت سال ) بصورت یکباب مغازه بمساحت 28/17 متر مربع
داراي تابلو به ابعاد  1388 ( قبض برق)  فاقد بالکن با فعالیت خواربار فروشی( حاج بابا )
جهت  فاقد کسري پارکینگ میباشد.حدود 1/7* 1 متر بر روي پیشانی از نوع بنر  میباشد
مراتب با  .مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
توجه به نامه کمیسیون  محترم ماده 100 بشماره ش ر -2204-1396 مورخ 1396/01/09  ( 
با توجه به خط پروژه ارسالی از  ***.بپیوست) جهت دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد
واحد محترم خط پروژه  بشماره 1383 ( بپیوست) فاقد عقب نشینی از بلوار 45 متري امام 
(شایان ذکر است که از بر ملک موصوف  تا حد خیابان  45 متري (حد   علی (ع) میباشد
عقب نشینی) فضایی  به عمق  متوسط حدود 0/69 متر مازاد بر 45 متر واقع گردیده است)

*****.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

23
8

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 

مبلغ340,333,500(سیصد و  چهل میلیون و  سیصد و  سی و  سه هزار و  پانصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 73.19  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19855 بدوي شهرك فجر 
آزادگان 
روبروي 

بشگاه تخت 
جمشید 
اولین ك 
سمت چپ

3-1-10286-233-1-0-0 23
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 155 مورخه 
95/12/23 می باشد

که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی3 طبقه روي پیلوت در6   واحد مسکونی بازیربناي  
 کل

مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحدسفتکاري  است وبرخالف مدلول   515/52
 : پروانه داراي

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات  اول الی سوم بسطح 71/46 مترمربع ( هرطبقه  -1
( 23/82 
 . مترمربع

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 1/37 مترمربع -2
 . تبدیل 0/36 مترمربع از راه پله درهمکف به بناي مفید -3

 . ضمنا درهمکف بسطح 2/45 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد
توضیح اینکه جانمایی پارکینگها مطابق با جانمایی پارکینگها درپروانه بوده  ورعایت 

 . پارکینگ میگردد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

23
9

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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19856 بدوي ژاندارمري- 
خ دفاع- 
کوچه 

حسینی- 
بین بن 

بست اول و 
سوم پالك: 

0

3-3-10005-16-1-0-0 240

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 57 مورخ 1394/09/10 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي 472/52 
متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد  بهره 
برداري  میباشد. و مطابق سوابق موجود از بابت اضافه بناء بر خالف مدلول پروانه  با توجه به 

: پالن نقشه برداري تفکیکی  شامل

اضافه بنا در همکف بمساحت 15/15 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت 15/96 متر مربع به یکباب مغازه فاقد بالکن-2

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 94/89 متر مربع (هر طبقه 31/63 متر مربع)-3
  اضافه بناي تراکمی بدلیل تخطی از سقف تراکم اعطایی به میزان 81/94 متر مربع-4

یکواحد کسري پارکینگ تجاري بعلت تبدیل به تجاري-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-6

کاهش مساحت زیر شیروانی بمیزان 0/67 متر مربع-7
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/9517728 مورخ 1395/04/30(بابت واحد  

.تجاري محکوم به تخریب و بابت باقی موارد رأي به جریمه)و پرونده در واحد خالف میباشند
توضیح اینکه مالک مغازه را مجدداً به حالت پیلوت اعاده نموده است وبا همین وضعیت 

 .داراي گواهی عدم خالف به شماره 3/33/355640مورخ 95/06/27 می باشد
تغییرات جدیدي مشاهده نگردید.حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار دارند که موارد 

:مشاهده شده بشرح ذیل می باشد
پارکینگ شماره 4 بعلت عدم انطباق با ضوابط مورد تایید نمی باشد (ستون احداثی کال در  * 

پارکینگ قرار دارد ) که با توجه به آن یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
 رمپ در شارع عام احداث شده است *

.دیوار حایل بام فقط در سمت مشرف بر شوارع و بصورت سقف ژاپنی احداث گردیده است *
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

240

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 248,000(دویست 

و  چهل و  هشت هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 4.96  1
 

50000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19857 بدوي چمران 20  
متري باقري 

پنجم

3-2-10194-15-1-0-0 241

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و ارائه گواهی استحکام بنا بشماره 6446-96.5.18از سازمان 

نظام مهندسی ، راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 269,650
(دویست و  شصت و  نه هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد و در خصوص 
عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 53.93  0.1
 

50000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19857 بدوي چمران 20  
متري باقري 

پنجم

3-2-10194-15-1-0-0 241

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
195.41 متر مربع (طبق فروش نامه عادي 198 متر مربع) مشتمل بر  یکباب ساختمان 

مسکونی ویالیی یک طبقه  با نوع اسکلت بلوکی به زیربناي 103.89 متر مربع در حد بهره 
برداري به قدمت احداث حدود 30 سال  که  مطابق سوابق موجود از بابت ساختمان مذکور به 

 زیربناي 45 متر مربع داراي سوابق پرداخت درآمدي بشماره 39735  می باشد
باستناد خط پروژه شماره 2135 پیوست بسطح حدود 30/52  متر مربع از کل ملک (بسطح 
2.88 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان و مابقی از عرصه )در مسیر تعریض کوچه 10 

متري حد جنوب قرار دارد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي را 

.دارند مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
در خصوص بناي داخل تراکم به متراژ 150.76 مترمربع مستنداً به تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
12814600 ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 150.76  0.1
 

85000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/19866 تجدید 
نظر

میدان  
ولیعصر - 
خیابان 
خرمشهر 
کوي 

طالقانی 
انتهاي ك 
چهارم-نب
ش ك 

سمیع زاده

3-3-10153-187-1-0-0 24
2

در خصوص میزان 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی ، با عنایت به گزارش شهرداري ( 
در صورت تبدیل درب به درب کرکره اي  یک واحد پارکینگ تامین می گردد ) مالک 

مکلف به ایجاد درب کرکره اي بوده ؛ و در خصوص یک واحد کسري پارکینگ 
باقیمانده حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

21250000 ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 50  1
 

85000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 علیزاده نسبت به راي بدوي ؛تحت شماره 
3.93.4734 مورخ 93.3.31  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی 
بدون مجوز شهرداري بمتراژ 160.42 متر مربع  که از این مقدار 150.76 مترمربع  بناي 
در حد تراکم  و 9.66 مترمربع بناي  مازاد بر تراکم می باشد  ؛ با عنایت به حضور وکیل 

نامبرده خانم اعظم علیزاده در جلسه کمیسیون ، و با توجه به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد، 

ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ فلذا ضمن نقض راي بدوي   وبا اصالح سال وقوع 
تخلف 1389  و ارزش معامالتی 850000 ریال مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

10263750 ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 9.66  1.25
 

85000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/19866 تجدید 
نظر

میدان  
ولیعصر - 
خیابان 
خرمشهر 
کوي 

طالقانی 
انتهاي ك 
چهارم-نب
ش ك 

سمیع زاده

3-3-10153-187-1-0-0 24
2

توضیحات بازدید احتراما پالك عادي تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت 105مترمربع که از بابت 190
مترمربع اعیان دو طبقه در دو واحد مسکونی داراي راي بدوي غیابی کمیسیون ماده صد به 

 شماره 4734مورخ 93/03/31 مبنی بر تخریب می باشد
که با توجه به مراجعه مالک و ارائه پالن معماري وضع موجود به صورت  ساختمان نیمه کاره  
 دو طبقه مسکونی در دو واحد با اسکلت بنائی (بلوکی با شناژ افقی و قائم) و قدمت سال 89
و در حال حاضر در مرحله نازك کاري   به مساحت اعیان 160/42مترمربع (4/82مترمربع 

.مساحت سایه کنسول در محاسبات منظور نگردیده است)
با توجه به خط پروژه شماره 703 پیوست به مساحت 7/65مترمربع از اعیان هر طبقه در 

.تعریض  کوچه 10متري قرار دارد
با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(در صورت تبدیل 

درب به کرکره اي ریموتی یک واحد تامین می گردد)
قرار دارد ولی   R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی

 مساحت عرصه کمتر از 150مترمربع می باشد  تراکم مجاز (70-140) می باشد
با توجه به تحلیل سیستمی 9/66مترمربع مازاد بر تراکم و 150/76مترمربع داخل تراکم می 

.باشد
.مراتب جهت تعیین وضعیت ملک به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/28 3/96/19867 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر خ 
شهداي 
گمنام- 
پشت 
وزارت 

اطالعات بن 
پنجم

3-3-10459-20-1-0-0 24
3

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 125,596,500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  نود 

و  شش هزار و  پانصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 81.03  0.5
 

3100000  , 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 در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 50.7  0
 

3100000  , 1395 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  354,640,000(سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  ششصد و  

چهل هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 114.4  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 164 به تاریخ 94/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا   *---*زیربناي 346.19 مترمربع می باشد
باستناد نقشه   *----*نموده است،عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد
اضافه بنا در همکف به  -1 : برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 81.75 مترمربع ( هر طبقه  -2 سطح 27.25 متر مربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به  -3به سطح 27.25 مترمربع )
سطح 1.80  متر مربع و در طبقات مجموعا به سطح 5.4 مترمربع ( هر طبقه به سطح 1.80 متر 
در هنگام صدور پروانه به سطح 81.03 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده  -4مربع  )
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر  -6افزایش تعداد واحدها از 3  به 6 واحد -5است
برابر  *-----*ضوابط زمان صدور پروانه داراي 2  واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
ضوابط رعایت  به تعداد 3 درب و هر کدام به طول 3 متر ضوابط الزامی بوده که با توجه به 
نقشه هاي ارائه شده به تعداد دو درب به طول 4.50 متر جانمایی و اجرا گردیده شده است ( 
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات اول تا سوم  *-------*جهت نظریه ارشادي )
از یک واحد به دو واحد مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقات در 
حالیه مالک درخواست دریافت  مجموع به سطح 50.70 متر مربع ( هر طبقه 16.90 مترمربع )
گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم 

می گردد

24
3

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  بشماره 

6877-95.9.3  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 19,244,400
(نوزده میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. و در 

خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  
عمل نماید.

جریمه 91.64  0.1
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19869 بدوي بلوار  
خرمشهر   
کوچه تک 
ماسوله  

بست هشتم
 

3-3-10376-220-1-0-0 24
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه بنامه شماره 1/1418102 مورخ 95.7.17 کمیته امداد امام خمینی (ره) و 
همچنین نامه شماره 86809مورخ 96.5.5شهرداري( بپیوست رضایت نامه ثبتی 

شماره 6114مورخ 96.5.5دفترخانه اسناد رسمی شماره 199رشت ) 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 78,403,500(هفتاد و  هشت 

میلیون و  چهارصد و  سه هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 74.67  0.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19869 بدوي بلوار  
خرمشهر   
کوچه تک 
ماسوله  

بست هشتم
 

3-3-10376-220-1-0-0 24
4

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 105,000,000(یکصد و  پنج 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

2100000  , 1395 کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی داراي اعیان مسکونی به 
صورت ساختمان مسکونی خالف ساز یک طبقه بر روي یک واحد مسکونی در همکف ( 

 *--* سوئیت )با پوشش کامل عرصه و عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري می باشد
عرصه ملک باستناد فروشنامه ارائه شده به سطح 80 متر مربع و نقشه برداري ارائه شده به 
 اعیان مذکور با قدمت سال جاري (1395) می باشد *---*سطح 85.55 متر مربع می باشد
از اعیان احداثی به سطح 74.67 متر  *--*: باستناد نقشه برداري ارائه شده و ضوابط جاري
مربع به صورت خارج تراکم که از این مقدار به سطح 4.22 به صورت احداث کنسول به شارع 
( در  *----*بوده بوده و همچنین به سطح 91.64 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد
داراي 2  *----*تراکم گیري طبقه اول ،مساحت سوئیت در همکف نیز لحاظ شده است )

راه دسترسی به بام از طریق  *-----*واحد کسري پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می باشد
سوئیت در همکف داراي راه عبوري مجزي از طبقه  *------*دریچه به ابعاد 1 *1 می باشد

 واحد هاي مسکونی در حال بهره برداري می باشد *-------*فوقانی می باشد
ضمنا طبقه اول با توجه به عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري ، داراي  *--------*
باستناد خط پروژه شماره 595 به  *---------* اشرافیت به پالك همسایه می باشد

تاریخ 95/08/11 به سطح 8.98 از عرصه و اعیان بناي احداثی در هر طبقه در تعریض کوچه 
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 10 متري اصالحی می باشد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کسري یک واحد پارکینگ مسکونی نظر به اینکه با عنایت به مرقومه 
شماره 164203 مورخ 95.8.12 شهرداري منطقه 3  ایجاد درب ریموتی منجربه رفع 
کسري پارکینگ می گردد  لذا با توجه به اقدام  مالک بصورت بالمباشره  مبنی بر 

تغییر درب بناي احداثی به درب ریموتی  به منظور  تامین پارکینگ ،  تخلفی از این 
حیث احراز نگردیده و موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد

سایر 25  0
 

445500  , 1386 کسري پارکینگ 1396/05/31 3/96/19873 تجدید 
نظر

خرمشهر  
-طالب 

سربازي-بن 
بست 

  دوازدهم

3-3-10376-225-1-0-0 24
5

در خصوص اعتراض آقاي حسن مظاهري نسبت به راي شماره 3.94.14307 مورخ 
94.7.21 راي بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه و نیز بازدید بعمل آمده توسط اعضاء 

کمیسیون از موقعیت ملک و بناي احداثی  ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن 
نقض راي بدوي ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي مازاد بر تراکم به متراژ 23.3 
مترمربع  به مبلغ 14172981(چهارده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  نهصد و  

هشتاد و  یک) ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 23.3  1.5
 

445500  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص بناي داخل تراکم مستنداً به تبصره  4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 99.9  متر مربع به مبلغ   

3,287,339(سه میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  سیصد و  سی و  نه)  
ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه 
مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 

باشد

جریمه 99.9  0.1
 

329063  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی که از بابت احداث بدون مجوز یک باب منزل 
مسکونی  به مساحت  96 مترمربع داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد به شماره 14307

مورخ 94/7/21  مبنی بر تخریب می باشد .در حال حاضر با توجه به پالن معماري ارائه شده 
توسط متقاضی مساحت عرصه  نسقی موجود  150مترمربع  می باشد که شامل یک باب 
منزل مسکونی دوبلکسی یک ونیم طبقه  به همراه سایبان جهت پارکینگ می باشد و  

 . قدمت بناء مربوط به سال 86می باشد
درحال حاضر داراي یک واحد  کسري پارکینگ می باشد که با توجه به پالن معماري ارائه  -

 .شده در صورت تبدیل درب به درب ریموتی یک واحد پارکینگ تامین میگردد
قرار دارد (60-120) بنابراین از مجموع 123/20مترمربع مساحت  R112در محدوده مسکونی-

.احداثی 105/05مترمربع داخل تراکم و 18/15مترمربع خارج از تراکم می باشد
رعایت حداقل عرض حیاط خلوت نمیگردد که باعث اشرافیت اتاق خواب نیم طبقه -

.دوبلکسی به سمت پالك همسایه میگردد
جهت تعیین میزان عقب نشینی مطابق طرح تفضیلی جدید نیاز به ارسال خط پروژه جدید -

.می باشد
با توجه به خط پروژه جدید و کوچه 8متري 16/42مترمربع از عرصه در تعریض قرار 

دارد(حدود 8متر از سایبان)
. در بازدید مجدد انیاري و سرویس در حیاط خلوت تخریب گردیده است****

.درب ورودي از لنگه اي به ریمووتی تبدیل شده است و فاقد  کسري پارکینگ می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر می باشد و خالف جدیدي مشاهده 

.نگردید
.مراتب جهت تعیین عوارض  به حضور تقدیم میگردد 

24
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 478,775(چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد و  
هفتاد و  پنج)  ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 87.05  0.1
 

55000  , 1358 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19877 تجدید 
نظر

مدرس  
جانبازان - 
افضلی - 
مرداد 

چهارم بن 
بست نهم

3-2-10250-213-1-0-0 24
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1,315,900(یک میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  نهصد)  
ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 12.66  2
 

55000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19877 تجدید 
نظر

مدرس  
جانبازان - 
افضلی - 
مرداد 

چهارم بن 
بست نهم

3-2-10250-213-1-0-0 24
6

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 140000000(یکصد و  چهل میلیون )  ریال در این بند عینا 
تایید میگردد . 

جریمه 28.26  0
 

202500  , 1382 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 20250000(بیست میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال در 

این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 50  2
 

202500  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماض مکان ارائه شده برابر سند مالکیت مجزي(صادره 1373) ششدانگ یکباب خانه 
 وراثی بمساحت عرصه 174.10 متر مربع (طبق سند )

در خصوص اعیان بشرح زیر داراي  صورت جلسه شماره 19877 مورخ 96/7/15 کمیسیون 
. تجدید و سوابق در  واحد خالف میباشند

مسکونی بسطح 92.04 متر مربع - - انباري بسطح 6.07 متر مربع - - سرویس بهداشتی 
 بسطح 1.60 متر مربع

سه باب مغازه بمساحت هاي : 1- 7.59 متر مربع , 2- 9.41 متر مربع , 3- 11.26 متر مربع - 
.- - حداقل مساحت (12 متر مربع) مغازه ها رعایت نگردیده

. دو واحد کسري پارکینگ تجاري
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1878بمساحت حدود 57.09 متر مربع از پالك (که از مقدار 
فوق بسطح حدود 40.5 متر مربع از اعیان است) در ضلع شرق و جنوب در تعریض کوچه 

.هاي 10 متري و پخ دوگذر قرار دارد
. مورد درخواست بروز رسانی جهت  استعالم دفترخانه

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بناي بدون 
مجوز داخل تراکم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با اصالح متراژ 

از 270.6 مترمربع به 264.33 مترمربع، از مبلغ 86298000 ریال به 84,446,700
(هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهل و  شش هزار و  هفتصد) ریال جریمه، 

تایید می نماید

جریمه 264.99  0.1
 

3100000  , 1393
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19879 تجدید 
نظر

خیابان امام  
خمینی 
کوچه 
عاشوري 

-ك وحدت 
1 ك فدایی 
روبروي بن 
  بست  اول

3-3-30278-110-1-0-0 24
7

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  
82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده با اصالح متراژ از 5.61 

مترمربع به 11.22 مترمربع، از مبلغ 26086500 ریال به 35,904,000(سی و  پنج 
میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال جریمه، تایید می نماید.

جریمه 11.22  1
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر دو فقره  خط 
عادي به مساحتهاي حدود 82/7 مترمربع و84 مترمربع جمعا با عرصه 166/7 مترمربع  

مشتمل بر یکباب ساختمان 2/5طبقه درحال احداث که عملیات ساختمانی ان درحد اتمام   
سقف طبقه دوم متوقف بوده   وبا قدمت سال 1393  می باشد که بدون اخذ مجوز احداث 
گردیده  وبصورت غیابی داراي گزارش درحد بتن ریزي  سقف طبقه دوم   با زیر بناي به 
مساحت  تقریبی225متر مربع  ( همکف (با ارتفاع تقریبی 3/20) و هر کدام از طبقات 75 
حال با عنایت به مراجعه مالک وبارائه نقشه برداري ..متر مربع )  با قدمت سال 1393 میباشد

اصالحی کل اعیان  مسکونی با اسکلت بتنی وراه پله متصل به آن بصورت فلزي اجراء 
 : گردیده وزیربناي آن شامل

طبقه همکف بصورت راه پله   -2 . طبقه همکف بصورت پیلوت بازیربناي 75 مترمربع -1
 . بازیربناي 13/33 مترمربع

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي  93/93   مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -3
5/61 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه وبسطح 13/33 مترمربع بصورت راه پله  می 

 .  باشد
طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 93/93  مترمربع که از مقدار فوق  -  -4

بسطح 5/61  مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه وبسطح 13/33 مترمربع بصورت راه 
 .  پله  می باشد

 .  براي دو واحد مسکونی کسري یکواحد پارکینگ مسکونی  -5
وبراساس خط پروژه پیوست به شماره 1223 کوچه حد جنوب بصورت 10 متري  وکوچه حد 
شمال بصورت 8 متري و بسطح 13/43  مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 
توضیح اینکه  با توجه به عرصه  . 6/55 مترمربع از اعیان احداثی  درهرطبقه  می باشد

اصالحی کل زیربناها  باستثناي کنسول غیر مجاز  درحد تراکم می باشد . تراکم همکف %50  
مورد استفاده 44/99%  تراکم طبقات 100%   مورد استفاده 89/98%   مراتب باتوجه به 

  . کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

24
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کبري نیک روان محرز میباشد با 
توجه به قدمت بنا سال ساخت (1363) با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در 
خصوص بررسی اصول فنی (استحکام بنا ) طی نظریه شماره 25504 مورخ 96/2/14 
مورد تایید قرار میگیرد که مصون از اعتراض باقیمانده لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 

دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1661750(یک میلیون و  ششصد و  شصت و  یک هزار 
و  هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی 

شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 66.47  0.5
 

50000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 3/96/19880 بدوي بلوار امام 
خمینی-انته
اي کوچه 
خوش 

انس-بعد از 
کوچه 22

3-3-30254-12-1-0-0 24
8

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه مطابق 
پالن نقشه برداري پیوست بمساحت 62.55 متر مربع بانضمام سرویس بهداشتی در محدوده 

حیاط بسطح 3.92 متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 115.51 متر مربع با اسکلت 
آجري و به قدمت احداث حدود 32 سال (احداث سال 63 مطابق تاریخ نصب کنتور برق) می 
باشد که با توجه به اطالعات سیستم هیچ گونه بالمانعی از بابت احداث آن ثبت نگردیده و 
توسط مالک نیز ارائه نشده است شایان ذکر است با توجه به نقشه خط پروژه پیوست کل آن 
(مشتمل بر مجموع اعیان احداثی) در حریم 45 متري فضاي سبز حاشیه رودخانه (خارج از 
عمق 15 متري سازمان آب منطقه اي) و همزمان بمساحت  99.60 متر مربع از عرصه مورد 
نظر شامل مجموع اعیان احداثی در مسیر احداث خیابان 18 متري آتی قرار دارد و با عنایت 
به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد حالیه با توجه به برگه درخواست ضمیمه پرونده 

مالک تقاضاي بررسی وضعیت ملک و تملک آن توسط شهرداري را دارد مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی بحضور ایفاد می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع با ضریب دو برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 9000000(نه میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 50  2
 

90000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 3/96/19881 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
جنب 

نمایشگاه 
 تک ران

3-3-10384-2-1-0-0 24
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و توجها به قدمت بنا (سال ساخت 1383 ) ضرورتی به قلع بنا 
احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی 
نظریه شماره 311 مورخ 96/05/03 به مبلغ 1/400/000/000ریال اعالم گردید و مصون از 

اعتراض باقی مانده لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 105/20 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 

شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 280000000(دویست و  هشتاد میلیون )  ریال 
جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 105.2  0
 

90000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/18 3/96/19881 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
جنب 

نمایشگاه 
 تک ران

3-3-10384-2-1-0-0 24
9

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري با توجه به اینکه عمال احداث 
بنایی صورت نگرفته و موضوع خارج از شمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها بوده و 

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

سایر 105.2  0
 

202500  , 1383 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده  در راستاي  شناسایی امالك تجاري بر بلوار ها و صدور دعوتنامه به 
مالک و پیگیري و حضور مالک ،  داراي پروانه ساختمانی بشماره 37 مورخ 1374/03/20 ( 
که با توجه به پرونده موجود در بایگانی شماره پروانه 39 صحیح میباشد) بصورت ساختمان 
1.5 طبقه مسکونی بمساحت زیربناي 119.40 مترمربع  براي زمین نسقی صادر گردیده که  
فاقد اعتبار میباشد که در سال 1382 اقدام به دریافت سند مالکیت  بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 106.94 مترمربع نموده است حالیه  طبق نقشه برداري ارائه شده 
عرصه  بمساحت  105.20 مترمربع شامل 2 باب مغازه ( یکی با فعالیت آپاراتی بمساحت 
حدود  21/39 متر مربع  داراي تابلو به ابعاد حدود 0/60 *2/5 متر و مغازه دیگر با فعالیت  
قلیان سرا بانضمام سرویس بهداشتی بمساحت 83.81 مترمربع  فاقد تایلو) با ارتفاع حدود 
با توجه به اینکه ملک بصورت مغازه احداث . موارد تخلف بشرح زیر میباشد..3 متر میباشد

.گردیده کالً مازادبر تراکم میباشد
قدمت بنا با توجه به تاریخ نصب کنتور  1375 از بابت یکباب مغازه کلی (105/20 *

.منرمربع)میباشد
با توجه دریافت سند بمساحت بصورت یکباب مغازه داراي تبدیل یکباب مغازه به 2 باب 
با توجه بمساحت به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ .مغازه با قدمت سال 1383 میباشد

عدم رعایت 3 متر عقب سازي در بر کمربندي خرمشهر(  *.تجاري با قدمت سال 1375 دارد
ذکر شده در پروانه صادره جهت بناي مسکونی ) و عدم رعایت 5 متر عقب سازي جهت بناي 

 تجاري احداثی  بر اساس ضوابط
با توجه به خط پروژه شماره 595  (بپیوست)  بمساحت 87.16 متر مربع در تعریض خیابان *

.51 متري خرمشهر و بلوار 35 متري آتی  قرار دارد. ومابقی در کاربري حریم میباشد
.مراتب بپیوست دعوتنامه به مالک  جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

24
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 محتویات پرونده و توجها به گزارش شهرداري ونظریه شماره 71157 مورخ 
95/04/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري که اعالم گردید بازارچه خوداشتغالی 

شماره یک (موضوع گزارش) بالغ بر 20 سال قدمت داشته و توسط حمایت از 
فرصتهاي شغلی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و به صورت غرفه هاي مسقف بر 

روي سکو ساخته شده است و احداث بناي جدیدي صورت نگرفته و صرفا درب و 
پنجره به علت پوسیدگی تعویض گردیده و فضاي مورد استفاده غیر مسقف نیز همان 
سطح قبلی میباشد و افزایش نداشته است و این امر مورد تایید کارشناس شهرداري 

مستقر در کمیسیون نیز قرار می گیرد لذا با توجه به مستندات و قرائن موجود و 
دفاعیات معترض راي معترض عنه واجد ایراد بوده ضمن نقض با توجه به اینکه احداث 
بنایی صورت نگرفته و مکان موضوع گزارش نیز بصورت دکه مشمول قانون و مقررات 

خاص می باشد قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد . 

سایر 7  0
 

1000000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/06 3/96/19886 تجدید 
نظر

رشت  
چهارراه 
گلسار  
تختی - 
نرسیده به 
پل بازارچه 
خوداشتغال
ي شماره 
   یک

3-2-10320-1-1-5-0 250

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط مامور خالف ناحیه 2  به استناد به گزارش ارسالی بشماره 
442/3/710 مورخ 92/6/24 و دستور شماره 13636 مورخ 92/6/28 ردیف 5 بصورت   

یکباب کیوسک  بمسا حت بطور تقریبی حدوداً  9 متر مربع  با فعالیت شغلی فروش مرغ  که 
داراي تابلو تبلیغاتی تحت عنوان  سوپر مرغ زرین   به ابعاد حدودي (1*2)متر مربع  و 
احداث بدون مجوز سایبان بمساحت بطور تقریبی 7متر مربع   با اسکلت فلزي  به ارتفاع 
حدوداً 3متر  داراي سربندي با خرپاي فلزي    با قدمت حدودي4 سال که  برابر طرح 

. تفضیلی ملک در کاربري حریم رودخانه قرار دارد
از آنجایی که امکان ورود به داخل ملک ممکن نبود ؛ بازدید و گزارش  بصورت غیابی و بر 
اساس مشاهدات بیرونی ملک صورت گرفته گزارش و مساحت هاي ارائه شده بصورت 

تقریبی و حدودي میباشد . در خصوص گزارش و مساحت دقیق ملک ؛ پس از اخطار به مالک 
و ارائه مدارك و مستندات الزم و نقشه برداري از وضع موجود ملک متعاقباً در این خصوص 

 اظهار نظر میگردد. مراتب جهت صدور دستورات بعدي به حضور تقدیم میگردد
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 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

0  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/31 3/96/19887 بدوي خیابان  
الهیجان - 

بلوار 
شهداء- ك 
ابریشم  

 کوچه نوزاد

3-3-10468-6-1-0-0 251

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 0.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 192,068,250(یکصد و  نود و  دو میلیون و  شصت و  هشت هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.61  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 3/96/19887 بدوي خیابان  
الهیجان - 

بلوار 
شهداء- ك 
ابریشم  

 کوچه نوزاد

3-3-10468-6-1-0-0 251

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه بدون اخذ مجوز ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
قدمت بنا و 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/12/985 مورخ 96/5/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

274680000 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 54936000(پنجاه و  چهار میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.89  1
 

3100000  , 1395 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 داراي پروانه ساختمانی شماره  51   مورخه 94/9/2 
 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 22/24  مترمربع بصورت 3  طبقه
روي پیلوت دردو   واحد مسکونی بازیربناي کل  276/49  مترمربع که مشمول نما ومنظر 
میگردد  صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد نازك کاري  است وبرابر نقشه برداري ارائه 

شده
 : برخالف مدلول پروانه داراي 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/54 مترمربع -1
 . تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 22/89 مترمربع با ارتفاع حدود 2/6 متر -2

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم 46/83 مترمربع  ( هرطبقه 15/61  -3
  . مترمربع )

 کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -4
  . ضمنا بسطح 0/79 مترمربع در راه پله به بام داراي کاهش بنا می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

251

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 562,100(پانصد و  شصت و  دو هزار و  یکصد) 
ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات  عمل نماید

جریمه 51.1  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19890 بدوي کیژده -  
خرمشهر  
پائیزان- بن 
بست چهارم

3-3-10217-184-1-0-0 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 احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  طبق سند مالیکت مفروزي به تاریخ ثبت 1374  
 بصورت ششدانگ

یکبابخانه و محوطه بمساحت عرصه 185 مترمربع .که درخصوص بناي احداثی فاقد مدارك 
می باشد و

 : زیربناي آن شامل
احداث بنا بدون مجوز با زیربناي 51/1 مترمربع با نوع مصالح بلوکی  داخل تراکم و با قدمت*

 
 سال 1374 و فاقد کسري پارکینگ می باشد 

ضمنا با توجه به خط پروژه اصالحی شماره 731  کوچه بصورت 6 متري وبسطح 11/89 
 مترمربع

.  از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
توضیح اینکه داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد که درکمیسیون ماده صد درحال 

 بررسی وبرابر
صورتجلسه مورخه 94/11/28 کمیسیون محترم ماده صد درخواست گواهی استحکام 

 گردیده ودرهمین حد
 متوقف وحالیه مالک با مراجعه به شهرداري درخواست ادامه کار پرونده وعدم مسیر

 ..دفترخانه  را نموده مراتب جهت  دستور تقدیم میگردد

25
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
تخلفات طبقه همکف بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان راي جریمه 
بمبلغ 67657500(شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) 
ریال در حق شهرداري ودرخصوص  عدم رعایت عرض حیاط خلوت و پوشش %100 

عرصه حکم به عدم ایجاد بازشو بسمت ملک مقابل صادرمیگردد.

جریمه 14.55  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 3/96/19903 تجدید 
نظر

برادران  
موالیی-خ 
موالیی  29

3-3-10253-11-1-0-0 25
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 15,469,000(پانزده میلیون 

و  چهارصد و  شصت و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 9.98  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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 15 مورخه 96/02/17 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب 2 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 196.23  متر مربع صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد اجراي شناژ سقف اول بوده و مالک 
بر خالف مدلول پروانه صادره  عرض حیاط خلوت حد شمال را رعایت ننموده و با پوشش صد 

در صد اقدام به ساخت نموده است  که با توجه به پالن معماري ارائه شده تا این مرحله 
بمساحت حدود 14.55 مترمربع اضافه بنا مازاد بر تراکم دارند. ضمناً به دلیل تخطی از ضوابط 
سقف تراکم اعطایی (افزایش زیربنا مازاد بر 5 درصد زیربناي پروانه صادره) بمساحت 9.98 

.متر مربع اضافه بناي تراکمی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

25
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 129,549,000(یکصد و  

بیست و  نه میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 83.58  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19910 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی 

آزاده - بن 
اول

3-2-10322-74-1-0-0 25
4

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  

150,102,000(یکصد و  پنجاه میلیون و  یکصد و  دو هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 48.42  1
 

3100000  , 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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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی شماره 119مورخ 95/10/27 
به صورت ساختمان 4/5طبقه در 4واحد مسکونی به همراه نیم طبقه انباري در زیرشیروانی 

با استفاده از سقف تراکم به مساحت83.58 مترمربع
به مساحت 533.08مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اتمام سفت کاري بود و تا این    
مرحله به استناد نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده موارد تخلف زیر بیشتر از %5 

:زیربناي پروانه  مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 4.66مترمربع در طبقه همکف-
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 10.94مترمربع در طبقه اول تا -

 چهارم
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 2/65مترمربع-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد-
در مجموع 48.42مترمربع اضافه بناء و 83.58مترمربع عدم رعایت سقف تراکم اعطائی -

.دارند
.رعایت برهاي اصالحی گردیده است

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

25
4

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 
349,273,900(سیصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار و  نهصد) 

ریال تایید می نماید

جریمه 112.67  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19911 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر-بل
وار شهداي 
گمنام خ35
متري  ك8
متري ك 
فرشته

3-3-10498-3-1-0-0 25
5

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 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

14,275,500(چهارده میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال تایید می 
نماید

جریمه 9.21  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  22  مورخه 95/4/20 
می باشد  که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح9/21   مترمربع بصورت 3 طبقه روي 

پیلوت در6  واحد مسکونی
بازیربناي کل  523/27  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  سفیدکاري  است  

 :  ودرخصوص
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  28/05 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -1

  . 25/9 مترمربع بصورت پیلوت وبسطح 2/15 مترمربع بصورت راه پله می باشد
. افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول بسطح  28/05 مترمربع-2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم بسطح  28/05 مترمربع -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه سوم بسطح  28/05 مترمربع -4

افزایش بنا در راه پله به بام  بسطح  0/43 مترمربع  .  رعایت پارکینگ میگردد .داراي  -5
سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 96/7/15 کمیسیون ماده صد محکوم 

 به پرداخت جریمه گردیده
خالف جدیدي مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد

25
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 5,696,000,000

(پنج میلیارد و  ششصد و  نود و  شش میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 800  2
 

3560000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19915 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
ارشاد 
روبروي 

موسسه مهر

3-3-10504-3-1-0-0 25
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 
به مبلغ 7,412,632,000(هفت میلیارد و  چهارصد و  دوازده میلیون و  ششصد و  سی 

و  دو هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 520.55  4
 

3560000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه  موسسه تحقیقاتی5/5طبقه با 
زیرزمین  به  شماره2 مورخ  91/1/15  بصورت موسسه پزشکی با زیربناي3269/95مترمربع 
و  تمدید پروانه بشماره 76973 مورخ 92/1/24 می باشد که براي آن گواهی عدم خالف به  
شماره 92338مورخ  93/1/31 در مرحله اسکلت طبقه پنجم بدون تخلف ساختمانی  صادر 
گردیده است. در زمان بازدید ساختمان در مرحله نازك کاري بود  و پروانه فاقد اعتبار می 
باشد (48 ماه از زمان صدور پروانه سپري شده است و 2 سال از تاریخ شروع عملیات 

ساختمانی )با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه 
- کاهش بناء در زیرزمین به مساحت 21/3مترمربع-:بردار موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف  خارج ار تراکم  به مساحت 6/72مترمربع به صورت موسسه 

پزشکی تحقیقاتی (22/88مترمربع مساحت سایه کنسول از مساحت اعالمی به کمیسیون 
تبدیل فضاي پیلوت درطبقه همکف  به فضاي موسسه پزشکی و -کسر گردیده است)

اضافه بناء در -تحقیقاتی با حذف پارکینگ بر خالف مدلول پروانه به مساحت 410/10مترمربع
طبقه اول  خارج ار تراکم و خارج از طول 60 درصد به عمق متوسط 1/84 متر به مساحت 
اضافه -37/10 مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی (تراس غیر مسقف در حیاط)
بناء در طبقه دوم  خارج ار تراکم به مساحت 3/37 مترمربع به صورت موسسه پزشکی 
اضافه بناء در طبقه سوم  خارج ار تراکم به مساحت 3/37 مترمربع به صورت -تحقیقاتی
اضافه بناء در طبقه چهارم  خارج ار تراکم  به مساحت 52/47 -موسسه پزشکی تحقیقاتی
اضافه بناء در طبقه پنجم  -مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی(تراس مسقف )
با توجه به حذف -خارج از تراکم به مساحت 7/42مترمربع به صورت توسعه فضاي مسقف
پارکینگ در همکف و افزایش زیربناي مفید ساختمان به کسر زیرزمین با توجه به ضوابط 
زمان پروانه  تعداد 54 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد که 32واحد کسري پارکینگ غیر 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و وضع موجود بازدید شده  نیاز به اصالح -.مسکونی دارند
هر گونه مغایرت پس -.پالن معماري در طبقه زیرزمین ، همکف ،چهارم ،پنجم وبام می باشد
از ارائه نقشه هاي برداري تایید شده نظام مهندسی و در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد 

درخواست مجوز حفاري به طول 8متر از آسفالت قدیم جهت انشعاب فاضالب را بود
.دارند.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

25
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت بطرفیت خانم آسیه عباسی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  احداث انبار  و سرویس بهدشتی یه متراژ 11 مترمربع و 

دیوارگذاري به طول 55.5 متر 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 یک برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ  68910000(شصت و  هشت میلیون و  نهصد و  ده هزار ) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 66.5  1
 

780000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/07/15 3/96/19917 تجدید 
نظر

بلوا ر امام 
علی (ع) 
کوي زمان 
انتهاي زمان 
2 سمت 
چپ

3-1-10205-662-1-0-0 25
7

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري به 
 مساحت 249.78 متر مربع می باشد

از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش ( گشت  تخلفات *----*
 نواحی )  و راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/95/18921 به تاریخ 95/12/10 می باشد

 دیوار گذاري با مصالح بلوکی به ارتفاع 2 متر به طول 55.50 متر مربع -1
احداث انباري با ممصالح بلوکی به سطح 15.84 متر مربع -2

احداث سرویس بهداشتی با مصالح بلوکی به سطح 4.5 متر مربع -3
 سال تخلف 1395 -4

حالیه با توجه به مراجعه مالک به شهرداري و بازدید از داخل ملک ، تخلفات به  *---*
: شرح ذیل اعالم می گردد

 احداث انباري به سطح 9 متر مربع با مصالح بلوکی -1
احداث سرویس بهداشتی به سطح 2 متر مربع با مصالح بلوکی -2

 دیوار گذاري با مصالح بلوکی به ارتفاع 2 متر به طول 55.5 متر مربع -3
سال تخلف 1395 -4

الزم به توضیح می باشد که ملک مذکورباستناد طرح تفصیلی جاري ،  خارج از  *----*
 محدوده قانونی و واقع در حریم شهر و در کاربري فضاي سبز می باشد

ضمنا از ملک مذکور صرفا به عنوان تفرجگاه و باغ شخصی و بدون اعیان  *-----*
مسکونی مورد بهره برداري واقع می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره ش ر - 113924 - 1396 به تاریخ 96/06/08 دبیر 
خانه کمیسیون ماده صد  به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

ازآنجاییکه کمیسیون بدوي ،حداقل ضرایب مقرر در قانون را با توجه به ارزش پایین 
منطقه اي قرار گیري ملک ، در محاسبه جریمه مالك عمل قرار داده ، لذا راي بدوي   

عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19920 تجدید 
نظر

میدان امام  
علی   

حافظ-کوچ
ه آخر سمت 

راست 
-درب 2 
 طوسی

3-1-10205-619-1-0-0 25
8

ازآنجاییکه کمیسیون بدوي ،حداقل ضرایب مقرر در قانون را با توجه به ارزش پایین 
منطقه اي قرار گیري ملک ، در محاسبه جریمه مالك عمل قرار داده ، لذا راي بدوي 

عینا تایید میگردد.

جریمه 71.05  0.5
 

780000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه دوبلکس نسقی  برابر کروکی 
برابر ضوابط غیر قابل احداث و با نوع  ارائه شده به مساحت عرصه حدود 63/01  مترمربع

 -1 : مصالح بلوك وقدمت سال 1394 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده  بازیربناي
همکف بصورت مسکونی بازیربناي 53/95 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 1/5  مترمربع 
طبقه اول  -2   به پالك مجاور می باشد عدم رعایت عرض حیاط خلوت اما فاقد اشرافیت
یکواحد کسري پارکینگ مسکونی  -3 . بصورت یک چشمه اتاق بازیربناي 17/1 مترمربع

داراي دو عدد پله ورودي به ابعاد 0/6متر 1/1 متر به سمت کوچه وبا توجه به طرح  -4 . دارند
ضمنا براساس خط پروژه پیوست به شماره  . تفصیلی جدید  کال مازاد برتراکم  می باشد
 . 2437 کوچه بصورت بن بست 6 متري وتا ارائه سند مالکیت فاقد عقب نشینی می باشد
حالیه درخواست  صدور مجوز حفاري خاکی بصورت عرضی  به طول 4متر ×0/45 سانتیمتر 

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد جهت انشعاب گاز رادارد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب انبار 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 ك-185 مورخ 
96/5/15 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 580000000 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 116000000(یکصد و  شانزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 140.2  0
 

3100000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/15 3/96/19939 تجدید 
نظر

 
بلوارخرمشه
ر بلوار 
شهداي 
گمنام 

نرسیده به 
کوچه 
 فرشته

3-3-10421-69-1-0-0 25
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، به مبلغ 116250000(یکصد و 

 شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19939 تجدید 
نظر

 
بلوارخرمشه
ر بلوار 
شهداي 
گمنام 

نرسیده به 
کوچه 
 فرشته

3-3-10421-69-1-0-0 25
9

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین که 
وضع موجود بصورت احداث بدون مجوز یکباب انبار تجاري بازیر بناي حدودا 140/20 متر 

 مربع
با قدمت حدود یکسال(1394)بر روي عرصه نسقی بمساحت حدودا 178/20 متر مربع 

.میباشد
.سطح اشغال حدودا 78/67% و یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند

.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر مبنی بر جریمه می باشد
.که تقاضاي مختومه نمودن پرونده را دارند

ر بازدید از ملک مشاخده گردید یک باب انباري به مساحت حدودي 10مترمربع در حیاط در 
.حال احداث می باشد که در زمان بازدید فادق سربندي و اعیان محسوب نمی گردد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 ش/12/976 مورخ 
96/4/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 16150000 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 3230000(سه میلیون و  دویست و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 19.32  0
 

780000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/15 3/96/19940 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان 
امام رضا 
پرند

3-2-10295-14-1-0-0 260

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، به مبلغ 29250000(بیست و  

نه میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  1.5
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً گزارش زیر بدون بازدید میدانی و بر اساس پرونده واحد خالف بشماره   564 راي 
.سال 95  جهت تکمیل فرم تحلیل در آمدي میباشد

:بر اساس محتویات پرونده ملک بصورت
بصورت یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 19/32 متر مربع با قدمت 1395و بدون مجوز 

.احداث گردیده است
 داراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري 

که از بابت آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر 3/96/19940 مورخ 1396/07/15 میباشد
طبق خط پروژه  بشماره 567 موجود درسیستم بمساحت حدود 3  متر مربع از اعیان در 

.تعریض معبر 8 متري اصالحی قرار دارد
.مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث یک 
باب کارگاه، 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/12/977 

مورخ 96/4/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 30000000 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 6000000(شش 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 59.23  0
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/15 3/96/19941 بدوي  
بلوارخرمشه
ر انتهاي 
کوي امام 
رضا- هالل 

7 

3-3-10469-37-1-0-0 261

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً،مکان تعرفه شده باستناد فروشنامه عادي بصورت ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
 269/65 مترمربع است

که از بابت دیوارگذاري بدون مجوز به طول حدود 66/50 متر با ارتفاع 2/20 با قدمت سال 
1394 

.داراي راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/94/15003 مورخ 1394/06/16می باشد 
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی عرصه وضع موجود بمساحت 265/56 متر 

 مربع میباشد
که طی پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی  شامل اعیانات بدون مجوز با قدمت سال 

1395 بشرح زیر میباشد
انبار  از نوع اسکلت فلزي با فعالیت کارگاه تولید و پرورش زالو با زیربناي 50/74 متر  -1

مربع با ارتفاع 3/50 متر
سرویس بهداشتی با زیربناي 3/43 متر مربع -2

راهرو با زیربناي  3/50 متر مربع-3
راه پله فلزي به بام از محوطه بمساحت 1/56 متر مربع ( شایان ذکر است سقف انبار  -4

بصورت مسطح ( بام تهرانی) و ایزوگام شده میباشد)
.پارکینگ در فضاي باز رعایت میگردد -5

باستناد خط پروژه شماره 725 ( بپیوست) ارسالی از واحد محترم خط پروژه به مساحت 
.30/72 متر مربع از عرصه  در تعریض کوچه 12 متري حد جنوب قرار میگیرد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم اداره برق جهت واگذاري انشعاب برق را دارند 
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون میباشد مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل  ***
****.درامدي تقدیم میگردد

261

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از محل، درخصوص تخلف مالک در 
احداث یک باب مغازه، نظر به موقعیت مکانی و 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/12/989 مورخ 

96/6/15 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 394650000 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 78930000(هفتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 43.85  0
 

1440000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19942 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) 

روبروي بهار 
31   

3-3-10443-1-1-0-0 26
2

توضیحات بازدید
نظر به اینکه 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 520 مورخ 96/5/18 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 15000000 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 3000000(سه 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 35.28  0
 

112500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19943 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر 
-روبروي 
مجتمع 
ابریشم 
  -فاز4

3-3-10460-12-1-0-0 26
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به صورت یک باب مغازه  به 
مساحت حدود 26/65 متر مربع به همراه بالکن فلزي به مساحت 8/63 مترمربع  (برابر 
نقشه برداري ارائه شده) بدون مجوز در سال 78به همراه یک باب منزل مسکونی احداث 
گردیده است و در سال93 سربندي مغازه با تعمیرات جزئی بدون مجوز از منزل مسکونی 
جدا و به صورت یک باب مغازه مستقل با فعالیت یخچال سازي داراي تابلو بنر ساده به ابعاد 
1*2/10 متربا مصالح بلوکی سربندي شیروانی با خرپاي چوبی بدون مجوز احداث گردیده 

.است.کل اعیان احداثی خارج از تراکم می باشد
.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ فاقد کسري پارکینگ می باشد-

جهت تعیین میزان عقب نشینی و میزان در حریم برق فشار قوي نیاز به انعکاس ملک بر -
روي خط پروژه می باشد.***با توجه به خط پروژه شماره 924پیوست فاقد عقب نشینی از 
 .بر 18 متري می باشد و 18/85 مترمربع از ملک در حریم 30متري برق فشارقوي قرار دارد

.مراتب جهت استعالم اداره برق به حضور تقدیم میگردد

26
3

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 232,500,000(دویست و  سی و  دو 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/19946 بدوي دیانتی- 
بامروت- 
نبش اول

3-3-10318-119-1-0-0 26
4

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
بناي تجاري (تبدیل پیلوت به 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 یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 96/135 مورخ 96/5/3 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
2070000000 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 414000000(چهارصد و  چهارده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 46.1  0.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 83,080,000(هشتاد و  سه میلیون و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.6  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19946 بدوي دیانتی- 
بامروت- 
نبش اول

3-3-10318-119-1-0-0 26
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 83 به تاریخ 95/08/09 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونیو انباري 

در زیرشیروانی  با زیربناي 449.80 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 تبدیل بخشی از پیلوت به 2 باب تجاري به سطح 46.10 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 7.50 متر مربع  ( هر طبقه به سطح 2.5 -2

 مترمربع )
 برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3

با توجه به میزان تخلف زیر بنایی ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد  *---*
رعایت تعداد پارکینگ مسکونی می گردد  *----*

 رعایت تعداد و درب ماشین رذو در زمان پایان کار الزامی می باشد *------*
 رعایت ارتفاع مجاز پیلوت در زمان پایان کار الزامی می باشد *-------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث یک 
باب انبار 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 ش/12/990 
مورخ 96/6/21 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 471000000 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 94200000(نود و  چهار میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد 

جریمه 178.33  0
 

297000  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19947 تجدید 
نظر

امام   
حسین  

بلوار مدرس 
نبش ك 
  ایثار

3-2-10224-1-1-0-0 26
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 چهار قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 59400000(پنجاه 
و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

297000  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
اصالحی  ارائه شده به مساحت عرصه 204/06 مترمربع مشتمل بر یکباب مغازه  بازیربناي 
147/13 مترمربع داراي بالکن در حد یک سوم بسطح 31/2 مترمربع  وفعال فاقد فعالیت 
شغلی با نوع اسکلت فلزي وبراساس تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1382 می باشد که 

بدون اخذ مجوز احداث گردیده
  . وبراساس ضوابط قدیم کسري 4  واحد پارکینگ تجاري دارند

ضمنابرابر خط پروژه پیوست به شماره 1682 تا ارائه سند مالکیت  از کل مساحت عرصه    
قسمتی به مساحت حدود 76/46 مترمربع  رعایت گردیده  ومجددا بسطح حدود 7 مترمربع 
از اعیان مغازه داراي عقب نشینی ومجموع عقب نشینی از مساحت عرصه اعالم شده حدود 

  . 83/46 مترمربع  می باشد
الزم به ذکر است که بصورت غیابی    بصورت نمایشگاه اتومبیل صبوري بازیربناي  حدوداٌ 

174   مترمربع وبالکن  بمساحت 28 مترمربع داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد    
 که برابر صورتجلسه مورخه 95/4/1  کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا 

. گردیده
حالیه مالک درخواست بررسی وپرداخت خالف  آن رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم 

  ..میگردد

26
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها،، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 45691200(چهل و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  یک هزار و  
دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 54.74  0.75
 

1200000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 3/96/19948 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
پشت 

مجتمع تک 
 ماسوله

3-3-10368-69-1-0-0 26
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد نظر بصورت ساختمان سه طبقه رو کرسی داراي پروانه شماره 51مورخ 
1379/02/04که از بابت احداث دیوار در پیلوت و کسري یک واحد پارکینگ

داراي راي کمیسیون ماده صد و گواهی پایانکار به صورت 3 واحد مسکونی در مجموع به 
.مساحت 269/10مترمربع ( یک واحد سویت در همکف)می باشد

در حال حاضر با توجه به درخواست استعالم بانک واحد آپارتمانی در طبقه دوم از ملک 
 بازدید بعمل آورد و مشاهده گردید که در حیاط مشاعی از طبقه همکف به اول

اقدام به احداث  بدون مجوز وخارج از تراکم راه پله و سایابان فلزي (یک سقف) بدون مجوز 
نموده است که با توجه به مراجعه مالک و ارائه پالن معماري موارد تخلف به شرح زیر می 

:باشد
مساحت راه پله و سایبان در همکف  26/40مترمربع  

 مساحت راه پله و ایوان مسقف  در طبقه اول به مساحت 21/80مترمربع 
مسقف نمودن راه پله با دال بتنی به مساحت 6/54مترمربع و تبدیل آن به بناي مفید 

 مسکونی در طبقه اول
.قدمت احداث بناء حدود5سال(1391) می باشد 

.با توجه به پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد و تعیین وضعیت ملک می باشد

26
6

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سامان عبدي شیخانی 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 13/02 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 40,362,000(چهل 

میلیون و  سیصد و  شصت و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 13.02  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/07 3/96/19949 بدوي فلسطین   
صاحبدل-ب
ن بست 
مریم

3-2-10181-202-1-0-0 26
7

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 7/71 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 11950500(یازده 
میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 7.71  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 64 مورخه 95/07/12 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب دو واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 224/74 متر مربع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفت کاري می باشد. برابر پالن 

:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 0.65متر -1

 مربع بانضمام تبدیل 0.15 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -2
11.92 متر مربع (هر طبقه بسطح 5.96 متر مربع) می باشد که بعلت احداث پیش آمدگی در 
حد شمالی ملک بوجود آمده است الزم به ذکر است با توجه به احداث پیش آمدگی مذکور 
در قسمت فضاي حیاط خلوت و عدم احداث پنجره فقط در قسمت تراس (مطابق نقشه هاي 
معماري پیوست بسطح حدود 1.95 متر مربع)  داراي اشرافیت بسمت پالك مجاور می باشد 

همچنین بسطح 0.15 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه به فضاي مفید واحد هاي 
.مسکونی تبدیل شده است

.بمساحت 0.01 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 7.71متر مربع  -4

.داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
از بابت موارد مذکور هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده است -*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارد -*
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

26
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي اسماعیل عربی (سرقفل 
هوشنگ پور چافوئی)  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 4.7مترمربع 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 

3093187(سه میلیون و  نود و  سه هزار و  یکصد و  هشتاد و  هفت)  ریال محکوم و 
اعالم میدارد.

جریمه 4.7  3
 

219375  , 1382 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/07/15 3/96/19958 بدوي الهیجان  
شهدا-پاسا
 ژ ایران

3-2-10148-1-1-9-0 26
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده به استناد سند اجاره سرقفل شماره 194082مورخ 82/12/18 
به صورت ششدانگ یک باب مغازه قطعه 37 از پالکهاي ثبتی 2762الی 2766 که از بابت آن 

 داراي بالمانع شماره 3/33/39650مورخ 82/11/26
می باشد .(مساحت مغازه 11/32مترمربع)

پس از آن و درسال 82 اقدام به احداث بدون مجوز بالکن چوبی با اسکلت  فلزي **--**
در ارتفاع 3متري  به مساحت حدودي 4/70مترمربع نموده است (3/77مترمربع داخل یک 

 سوم 0/93مترمربع خارج از یک سوم)
در زمان بازدید مغازه خالی و فاقد تابلو بود**--**

با توجه به خط پروژه شماره 870پیوست به مساحت 0/55مترمربع در تعریض پخ **--**
.دو گذر  6متري حد شرق به 16 متري حدجنوب قرار دارد

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

26
8

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم سیده فاطمه مرتضوي 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 14.07متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

21808500(بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم میگردد . 

جریمه 14.07  0.5
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/07/15 3/96/19962 بدوي  
بلوارخرمشه
ر کوي امام 
رضا(ع) 
  کیژده

3-3-10390-231-1-0-0 26
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه توسعه بنا ساختمان به  شماره 360 - 
92/12/28 بصورت 2.5 طبقه

در سه واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي 390.92 متر مربع با استفاده  
.از سقف تراکم اعطایی صادر گردیده است

.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري است
.داراي گواهی عدم خالف بدون افزایش بنا بشماره   101440 مورخ  1393/012/12 میباشد

اکنون برابر نقشه برداري تفکیکی تائید سازمان نظام مهندسی درخواست گواهی پایانکار را 
.دارند

. افزایش بنا در مجموع زیرشیروانی  بسطح 4.73 متر مربع:::::::::::
انباري بیش از 5 متر مربع در مجموع سه باب انباري بسطح 9.34 متر مربع در 

زیرشیروانی(درآمدي)
(اضافه  بناي موجود کمتر از 5% زیربناي صادره است )

::::::::::::::::::::::::::::
. کاهش بنا در همکف بسطح 1.07 متر مربع -1

. کاهش بنا در طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 0.65 مترمربع -2
در خصوص ارتفاع پیلوت داراي سوابق میباشند.(به همینصورت پروانه توسعه بنا دریافت  -3

نموده اند)
.در همکف تاسیسات پوشیده نشده و بخشهایی از نازك کاري آن باتمام نرسیده است -4

بخشی از موزائیک پیاده رو اجرا نشده که به اضهار مالک به همین صورت توسط پیمانکار  -5
.اجرا شده است

.فضاي زیرشیروانی و انباري ها محصور و پوشیده نشده است -6
بر خالف پروانه صادره اقدام به تبدیل زیر پله به سرویس بهداشتی و انباري نموده اند که  -7

.فاصله نیم متر با پارکینگ آن رعایت نگردیده و نیاز به اصالح آن میباشد
.نقشه هاي تفکیکی پس از اصالح زیر پله گواهی میگردد

.ردیف 4 و 5 و 6 طی بازدید مجدد اصالح گردید
. برابر تصاویر پیوست انباري تخریب گردیده است

. جانمایی پارکینگ بر اساس پروانه صادره بوده و فاقد کسري پارکینگ 
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

26
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 الهام فالح 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 14/91 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 92442000(نود و  دو میلیون و  

چهارصد و  چهل و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 14.91  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/19966 بدوي شهدا  
 برهانی

3-2-10091-8-1-0-0 270

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه به شماره 141 مورخ 95/12/04 به 
صورت 4/5طبقه در 8واحد مسکونی با انباري در زیر شیروانی به مساحت 1016/95مترمربع 

 که با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه چهارم و
با استفاده از 133/47مترمربع سقف تراکم اعطائی صادر گردیده است .در زمان بازدید 

ساختمان در مرحله پایان اسکلت و اجراي سربندي بود(دربها و آسانسور اجرا نشده بود) تا 
این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی و پالن معماي ارائه شده

:توسط متقاضی موارد مغایرت زیر کمتر از 5% مساحت پروانه صادره مشاهده گردید 
 کاهش بناء در طبقه همکف به مساحت 0/04مترمربع-

 عدم رعایت دومتر عقب سازي در طبقه چهارم به مساحت 14/91مترمربع خارج از تراکم-
 کاهش بناء به مساحت 1/72مترمربع در زیر شیروانی-

.رعایت پارکینگ مورد نیاز بر اساس پروانه صادره میگردد-
.رعایت بر اصالحی مطابق پروانه صادره گردیده است

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

 
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
1,090,800(یک میلیون و  نود هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 9.09  1.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19967 بدوي ماهی  
رودخان 
دیانتی 

ساغري ب 
7  

3-3-10109-83-1-0-0 271

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 495,280(چهارصد و  نود و  پنج هزار و  دویست و  هشتاد) 
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 61.91  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب خانه  به مساحت عرصه 
 حدود  121/5

مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب خانه ویالیی  
 برابر کروکی

 .  ارائه شده  بازیربناي 71   مترمربع با نوع اسکلت بلوکی  وقدمت سال  1371   را نموده
وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد .توضیح اینکه براساس ضوابط طرح 

 تفصیلی جدید بسطح
 . مترمربع درحد وبسطح 9/09 مترمربع مازاد برتراکم دارند 61/91

ضمنا باتوجه به خط پروژه پیوست به شماره 664 بسطح 33/05 مترمربع داراي عقب نشینی 
 که از

مقدار فوق بسطح 22/18 مترمربع از اعیان احداثی برروي آن  وبسطح 10/87 مترمربع از 
  عرصه

 . می باشد 
حالیه درخواست پرداخت خالف آن  رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت 

  .  دستور تقدیم میگردد

271

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 405,543,600(چهارصد و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  سه 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 68.97  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/08/06 3/96/19968 بدوي کردمحله  
رسالت 
غالمعلی 
زاده

3-2-10178-95-1-0-0 27
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 113 مورخه 95/10/14 در 3/5 طبقه 
بانضمام زیرشیروانی ( با احتساب 9 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی بمقدار 31.13 متر 
مربع ) به زیربناي کل  1048/38 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام 
رسیده در حد اجراي نازك کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد حالیه برابر پالن نقشه 

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 9/45 متر -1

 مربع بانضمام تبدیل 6/91 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
در طبقات اول و دوم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -2
19/82 متر مربع (هر طبقه بسطح 9/91متر مربع) می باشد همچنین بسطح 3/33 متر مربع 
از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 6/66 متر مربع) به 

.فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
در طبقه  سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -3

22/80 متر مربع  (بسطح حدود 12/89 متر مربع از این مقدار مربوط به عدم رعایت عقب 
سازي و مابقی بصورت توسعه بنا در این طبقه ) می باشد همچنین بسطح 3/33 متر مربع از 

 فضاي راه پله در این طبقه به فضاي مفید واحد مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 5/67  متر مربع از مساحت زیرشیروانی  کاسته شده است -3

توسعه بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد -4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس از -5
پایان عملیات اجرایی ساختمان و قبل از صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود 
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

27
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي تجدیدنظر جریمه بمبلغ 133,650(یکصد و  سی و  سه هزار و  ششصد 

و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 22.  2
 

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

1396/09/07 3/96/19974 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

میدان 
نیروي 
دریایی 
.بلوار امام 
علی  سمت 

چپ

3-1-10205-369-1-0-0 27
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 177511مورخ 96/9/5 شهرداري منطقه 
باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و 
اصالح راي تجدیدنظر  به دو باب پارکینگ  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/07 3/96/19974 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

میدان 
نیروي 
دریایی 
.بلوار امام 
علی  سمت 

چپ

3-1-10205-369-1-0-0 27
3

با توجه به محتویات پرونده و  نامه شماره 177511مورخ 96/9/5 شهرداري منطقه و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 126065-95/10/22 در دبیرخانه 

مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف 
تعیین شده به مبلغ  40926000(چهل میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 68.72  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي تجدیدنظر جریمه بمبلغ 262,744(دویست و  شصت و  دو هزار و  

هفتصد و  چهل و  چهار)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 1.73  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت عرصه و اعیان مشتمل بر خانه 
و مغازه به مساحت 269 متر مر بع می باشد که اعیان احداثی به صورت ساختمان 1 طبقه بر 

 روي مغازه بانضمام واحد مسکونی در همکف می باشد
: در خصوص اعیان احداثی داراي سوابق به شرح ذیل می باشد *--*

یکباب ساختمان 2 طبقه(همکف و اول) در دو واحد مسکونی و یک واحد تجاري   *--*
بمساحت عرصه 269 متر مربع داراي بالمانع شماره 3/33/387000 مورخ 1395/03/09و 

همچنین مجوز تعمیرات جزئی بشماره 398270 مورخ 1395/04/20 از شهرداري و فاقد عقب 
.نشینی میباشد

مالک پس از اخذ مجوز تعمیرات بدون مجوز یکواحد تجاري را به 3 واحد تبدیل   *-----*
نموده و بابت آن داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که در این خصوص داراي 

آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد می باشد
واحد هاي تجاري فاقد فعالیت شغلی و فاقد تابلو می باشند *------*

همچنین طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی موارد زیر بصورت مابه التفاوت 
:نسبت به بالمانع مذکور گزارش میگردد

اضافه بناي تجاري بمساحت 0/22 متر مربع بصورت همزمانساز-1
اضافه بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 1/73 متر مربع بصورت همزمانساز-2

کاهش مساحت پارکینگ بمیزان 2/64 متر مربع-3
کاهش مساحت طبقه اول بمیزان 1/80 متر مربع-4

در خصوص کسري پارکینگ تجاري که به اشتباه 3 واحد در فرم تحلیل که منجر به *---*
صدور راي مذکور گردید  ، الزم به توضیح می باشد که تعداد صحیح کسري پارکینگ تجاري 

 2 واحد می باشد

تخلف جدید مشاهده نگردید *-----*
حالیه با توجه به گزارش کارشناس دادگستري مبنی بر تعیین ارزش سرقفل   *------*
مابه التفاوت تبدیل واحد تجاري به 3 باب مغازه و همچنین اشاره شده درخواست بررسی 

مجدد پرونده خود را دارد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

27
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 آقاي حسین قناعت میاندهی 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 63/63 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

295,879,500(دویست و  نود و  پنج میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  نه هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 63.63  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/25 3/96/19975 بدوي بلوار 
خرمشهر 
بلوار 

شهداي 
گمنام نبش 
 کوچه الله

3-3-10411-530-1-0-0 27
4

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 46/13 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 71501500
(هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  یک هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 46.13  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  158 مورخه 
94/12/27 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 46/13 مترمربع بصورت دو   

 طبقه روي پیلوت
دردو   واحد مسکونی بازیربناي کل  322/3  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد 

 : نازگ کاري استودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/14 مترمربع -1

 . کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/52 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم  بسطح 33/78 مترمربع -3

 . کاهش سطح راه پله در طبقات اول ودوم بسطح 7/7 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -4
 . افزایش سطح راه پله به بام بسطح 1/58 مترمربع -5

 . افزایش بنا بصورت احداث دوباب  انباري درزیرشیروانی بسطح 9/91 مترمربع می باشد -6
توضیح ابراساس خط پروژه به شماره 631 رعایت عقب نشینی براساس ضوابط صدور پروانه 
گردیده اما براساس طرح تفصیلی جدید درحد شرق نیز خیابان 10 متري پیش بینی گردیده 

 که در
حد پخ مربوطه بسطح 2/41 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه می 
باشد .  و همچنین   رعایت عرض درب 3 متري برابر ضوابط پروانه درزمان صدور گواهی 

  . پایانکار الزامی می باشد
داراي سئابق درواحد خالف بوده خالف جدیدي مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور  

 . گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

27
4

ه 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 ناظربشماره 

6896-96.5.26  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 796,250
(هفتصد و  نود و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد. و در خصوص 

عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 49  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/19976 بدوي آج بیشه -  
خ امام رضا  
طالقانی

3-3-10364-57-1-0-0 27
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی  برابر فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی به 
مساحت 67.50 متر مربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی می باشد

 اعیان مذکور به مساحت 49 متر مربع می باشد *----*
می باشد و با توجه   R112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-----*
به نامه معاونت محترم شهرسازي منبی بر تراکم گیري امالك کمتر از 75 متر مربع ، اعیان 

  ملک مذکور به طور کامل به صورت داخل تراکم  به سطح 49 متر مربع می باشد
باستناد طرح تفصیلی جاري و خط پروژه شماره 1262 ( پیوست ) به سطح   *------*
 23.10 متر مربع در تعریض بوده که از این مقدار به سطح 19 متر مربع از اعیان می باشد

 قدمت بنا به سال 1378 با توجه به فیش برق ارائه شده می باشد *--------*
 با توجه به سال تخلف ، فاقد کسري پارکینگ می باشد *---------*

حالیه درخواست دریافت مجوز حفاري  انشعاب آب را دارد، مراتب جهت صدور دستورات 
.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

27
5

حسب بررسی محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت 
گرفته و حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 406 مورخ 1396/03/25اصول فنی 
و بهداشتی 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 جریمه بمبلغ  1,402,272(یک میلیون 
و  چهارصد و  دو هزار و  دویست و  هفتاد و  دو)  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا 

در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد .

جریمه 69.25  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/19977 بدوي کرد محله    
 خ  شهدا  
ك موالیی  

33

3-3-10276-8-1-0-0 27
6

باتوجه 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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 5062500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 8/93 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,808,527(یک 

میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  پانصد و  بیست و  هفت) ریال صادر و اعالم 
میگردد . ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري 

انجام گیرد .

جریمه 8.93  1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/19977 بدوي کرد محله    
 خ  شهدا  
ك موالیی  

33

3-3-10276-8-1-0-0 27
6

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 96 
مترمربع .وضع موجود مشتمل بر یکباب خانه ویالیی با قدمت نصب کنتور 1380 که بدون 

.مجوز شهرداري احداث شده و بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 91.91 متر مربع - - اعیان : 

مسکونی بسطح 64.46 متر مربع . سایبان بسطح 10.72 متر مربع .سرویس بهداشتی بسطح 
. 3 متر مربع

. یک واحد کسري پارکینگ مسکونی
. بسطح 69.248 متر مربع داخل تراکم و بسطح 8.932 متر مربع خارج از تراکم

برابر خط پروژه پیوست بشماره 2141 بسطح حدود 5.35 متر مربع از پالك (که از مقدار فوق 
.بسطح 2.5 متر مربع از اعیان است) در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد

. مورد درخواست استعالم اداره راه و شهرسازي
مراتب با توجه به نامه شماره 98401 مورخ 96/05/21 کمیسیون محترم ماده صد  جهت 

.صدور دستور تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا  7443-13960132 مورخ 96.06.04زائد 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 مبلغ100296000(یکصد میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار 

) ریال صادر می گردد.

جریمه 19.9  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 3/96/19978 بدوي دیانتی   
حافظ

3-3-10322-3-1-0-0 27
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 از سوي متقاضی داراي پروانه شماره 318 مورخ 92/12/22 می باشد 
که بصورت ساختمان 4/5 طبقه بهمراه زیر شیروانی در 12 واحد مسکونی با زیر بناي 

 917/15 متر مربع (با استفاده از
سقف تراکم اعطایی بسطح 0/2 مترمربع ) صادر گردیده که عملیات ساختمانی به اتمام 
 :  رسیده وتاکنون تمدید نگردیده  وبراساس نقشه برداري اصالحی  ارائه شده  درخصوص
درهمکف وطبقات بسطح19/86  مترمربع داراي افزایش بناي مازاد برتراکم که از مقدار  -1

 . فوق بسطح 9/54 مترمربع  عدم رعایت عقب سازي درطبقه چهارم می باشد
 . افزایش بنا ي درحد تراکم درزیرشیروانی بصورت انباري بسطح 0/02 مترمربع -2

سطح فوق کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره بوده و رعایت پارکینگ براساس ضوابط   -3
صدور پروانه میگردد جهت اخذ گواهی عدم خالف داراي گزارش می باشد  . تغییرات 

 جدیدي مشاهده نگردید  حالیه درخواست
.بروز رسانی جهت صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

27
7

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 7,997,340(هفت میلیون و  نهصد و  نود و  هفت 
هزار و  سیصد و  چهل) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان 

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 102.53  0.1
 

780000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/19984 بدوي کسبخ  
 چمران

3-1-10205-142-1-0-0 27
8

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 10,818,600(ده 

میلیون و  هشتصد و  هجده هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 27.74  0.5
 

780000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت عرصه 
موجود  178/21مترمربع که از بابت 119/02مترمربع آن داراي سند مفروزي به صورت یک 

 باب خانه و محوطه ویالئی با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی
و قدمت سال 72 می باشد و از بابت آن فاقد بالمانع در شهرداري می باشد.در زمان بازدید 
مالک با دیوار گذاري باقیمانده عرصه به مساحت 59/19مترمربع را به محوطه ویالئی اضافه 

 نموده است که از بابت آن داراي 52 مترمربع خط عادي می باشد
: و همچنین بدون مجوز اقدام به تعمیرات اساسی ملک موجود و

توسعه بناء یک واحد مسکونی مجزا  با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی با قدمت سال 95  
 .به مساحت 25/52مترمربع نموده است که در زمان بازدید در مرحله نازك کاري بود

 احداث سایبان فلزي به مساحت 13مترمربع-
 سرویس جداساز در محوطه به مساحت5/73مترمربع با مصالح بلوکی -

دیوارگذاري در محدوده عقب نشینی کوچه به طول حدود   7/24متر طول بلوکی با راتفاع -
2متر و قدمت سال 95

مساحت واحد مسکونی جدید ساز 34/48مترمربع کمتر از حداقل مساحت مفید واحد _
.مسکونی(60مترمربع) می باشد

با توجه به خط پروژه موجود درسیستم بشماره 1413 (بپیوست) بمساحت حدود  7/32-
مترمربع از ملک در تعریض  شارع 6متري حد شرق و پخ اتصالی به کوچه 8متري حد شمال 

 قرار دارد. که از این مقدار 3/82 مترمربع از اعیان
قدیمی ساخت می باشد که بطول حدود   7/24متر طول از دیوار جدیدالحداث متجاوز به این 

شوارع  می باشد .(طرح قدیم)
.با توجه به قدمت بناء یک واحد  کسري پارکینگ مسکونی دارد-

قررا دارد R112 100-60 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی-
. بنابراین 102/53مترمربع داخل تراکم و 27.73 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

.سطح اشغال همکف 76.23% می باشد-
********************************************************
با توجه به بازدید مجدد  و درب ایجاد شده به سمت بناي جدید ساز کال یک واحد **--**

.می باشد .بنابراین موارد فوق شامل کسري پارکینگ منتفی می باشد
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 10,990,375(ده میلیون و  نهصد و  نود هزار و  سیصد و  هفتاد 
و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی 

مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 
گیرد..

جریمه 49.51  2.5
 

220000  , 1354
 , 1376

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/19987 بدوي فلکه  
گلسار- 
میدان 

گلسار  ك 
بنفشه - ك 
عسگري

3-2-10057-2-1-0-0 27
9

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه دو طبقه برابر سند به **--**
 مساحت عرصه  299  مترمربع

داراي سند افرازي  تعویضی  درسال1394  وداراي پروانه ساختمانی به شماره 167 **--**
  مورخه 54/2/20

و پایانکار شماره 486346مورخ 97/03/03به صورت دو طبقه در دو واحد با **--**
سایبان در محوطه در مجموع با زیربناي 349.51مترمربع

.تغییراتی مشاده نگردید**--**
پایانکار صادره با ذکر عقب نشینی برابر  خط پروژه شماره 2744 وانعکاس ملک **--**

برروي آن  بسطح 1/05 مترمربع صادر گردیده بود (از اعیان ملک)
.در حال حاضر اداره ثبت تقاضاي انعکاس خط پروژه بر روي عرصه را دارند  **--**

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
 .مراتب جهت نامه اداره ثبت به حضور تقدیم میگردد**--**

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 22.43 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 37682400
(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 22.43  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/19988 بدوي  
فلسطین-
ك حقیقت 

  جو

3-2-10174-13-1-0-0 280

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 1.75برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 355,328,400(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  سیصد و  
بیست و  هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.43  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 131 مورخه 95/11/13 در 3/5 طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی ( با احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 433/41 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
آجر چینی طبقات می باشد  حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 7/06متر -1

 مربع
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2

بمساحت 50/79 متر مربع (هر طبقه بسطح 16/93متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/86 
متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 2/58 متر 

.مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 4/06 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 22/43  متر  -4
..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد توضیح اینکه با توجه به عدم اتمام عملیات  *
.ساختمانی هر گونه مغایرت احتمالی در زمان صدور پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

280

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 اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (احداث انباري)، به مبلغ 51,513,600
(پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.66  1
 

960000  , 1391
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/19989 بدوي  
بلوارخرمشه
ر روبروي 
مجتمع 
باران   
-44716
41788

3-3-10091-59-1-0-0 281
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توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده مطابق پروانه ساختمانی بشماره  144مورخ 1390/07/03بصورت 
یکباب ساختمان 2.5طبقه  در 4واحد مسکونی با زیربناي745/65متر مربع صادر گردیده که 

  بدون تخلف ساختمانی
داراي گواهی عدم خالف بشماره 60234مورخ 1391/01/29میباشد  (پروانه فاقد اعتبار می 
باشد)عملیات ساختمانی درحد پایانکار می باشد.ساختمان از بابت احداث یکباب مغازه 

بمساحت 40/46متر مربع در حیاط داراي راي بدوي و تجدیدنظر مبنی بر تخریب
.می باشد و شکایت ایشان در دیوان عدالت مردود اعالم گردیده است

:در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مشاهده گردید
مبادرت به تبدیل مغازه داراي راي به یک باب انباري  بلوکی (به مساحت 40/46 **--**
مترمربع)با سربندي شیروانی با ارتفاع 3متر با بستن دربها از سمت کوچه نموده است که از 

بابت آن فاقد راي می باشد قدمت سال 91 (خارج از تراکم و خارج از طول %60)
همچنین اقدام به احداث دو باب انباري و یک باب سرویس نموده است که یک باب **--**
انباري بلوکی خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 13/20مترمربع  در محوطه با 

..ارتفاع 3متر وقدمت سال 96 احداث گردیده است که تخلف محسوب می گردد
.و یک باب انباري دیگر و سرویس در پیلوت تخلف محسوب نمی گردد

در زمان بازدید از محوطه پیلوت به صورت انبار تجاري استفاده می شد بنابراین **--**
.داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی با توجه به ضوابط زمان پروانه می باشد

داراي تابلو با عنوان ابزارمطلوب به ابعاد3*2متر**--**
غیر از یک واحد درب کلیه  واحدها در زمان بازدید بسته بود که نیاز به بازدید **--**

.مجدد از ملک می باشد
محوطه حیاط خلوت از پیلوت با دیوار حلبی و پارتیشن مجزا گردیده است که با  *--**

.درب نفر رو  به حیاط خلوت راه دارند
*********************************************************

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

******  
در بازدید مجدد تابلو  جمع آوري گردیده است وپیلوت به حالت مسکونی اعاده **--**
گردیده است و  دو واحد مسکونی خالی می باشد بنابراین فاقد کسري پارکینگ می باشد

.و تخلف ملک احداث دو باب انباري در حیاط می باشد
.مراتب جهت تعیین تکلیف تخلفات به حضور تقدیم 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 3رشت  بطرفیت آقاي مجید پاشایی و شرکاء  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا  در همکف ؛طبقات؛ کاهش راه پله و افزودن 

آن به بناي مفید  جمعاً به متراژ 43.77 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  1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 220600800(دویست و  بیست میلیون و  ششصد هزار و  هشتصد) ریال  محکوم 
و اعالم میدارد

جریمه 43.77  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/19991 بدوي پشت صدا  
و سیما جام 
جم جام جم

3-1-10013-1-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 112 به تاریخ 95/10/03 به صورت 5.5 طبقه و رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه چنجم و در 10 واحد مسکونی با زیربناي 1549.57 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 0.49 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 1.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.49 مترمربع  -2

(
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 31.66 مترمربع ( عدم رعایت 2 مترعقب سازي در   -3

طبقه )
توسعه انباري در زیرشیروانی به سطح 3.80 متر مربع -4
توسعه راهرو در زیرشیروانی به سطح 5.61 متر مربع -5

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 0.25 متر  -6
مربع

با توجه به میزان تخلف زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه ساختمانی صادره ،  *--*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد

رعایت 10 واحد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو درحد غرب ( 3 درب و هرکدام به طول 3 متر ) و در  *----*

 حد جنوب ( 2 درب و هر کدام به طول 3 متر ) در زمان پایان کارالزامی می باشد
رعایت پخ دو گذر در نقطعه اتصال حدود غربو جنوب به طول 1.80 متر در زمان  *-----*

پایان کار الزامیست

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مساحت زائد بر 
پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و با توجه به موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر 

تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ318,872,400(سیصد و  هجده میلیون و  
هشتصد و  هفتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 54.23  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/19996 بدوي ابتداي  
بلوارانصاري 

 کوي 
شعاعی

3-2-10067-13-1-0-0 28
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه شماره 184مورخ 94/12/27 به صورت 
2/5طبقه در یک واحد مسکونی بدون عقب نشینی . بدون استفاده از سقف تراکم اعطائی 

.می باشد
در حال حاضر پروانه ساختمان فاقد اعتبار می باشد.با توجه به بازدید انجام شده و نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر در مرحله سفت کاري ساختمان گزارش 

:می گردد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% در طبقه همکف  به مساحت 21**--**

مترمربع  به صورت پیلوت که 7/11مترمربع سایه کنسول از مساحت اعالمی کسر گردیده 
است(با تغییر جانمائی  عرض حیاط خلوت به 3/30متر افزایش یافته است)

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% در طبقه اول به مساحت 28/10**--**
مترمربع  به صورت مسکونی (با تغییر جانمائی  عرض حیاط خلوت به 3/30متر افزایش یافته 

است)
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% در طبقه دوم به مساحت 5/13**--**

مترمربع  به صورت مسکونی (با تغییر جانمائی  عرض حیاط خلوت به 3/30متر افزایش یافته 
است)

حذف باکس راه پله بتنی در طبقه دوم و زیر شیروانی و اجراي آن به صورت راه پله **--**
داخلی فلزي  در طبقه دوم و امتداد باکس آسانسور تا بام بدون اجراي اتاقک اسانسور

از کل مساحت  طبقه اول و دوم  در زمان پروانه   8.33مترمربع  راه پله  مشمول **--**
.تراکم محاسبه نشده است  بنابراین کاهش سطح راه پله نسبت به پروانه  ندارد

رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد(در زمان بازدید دربها اجرا نشده بود)**--**
تغییر خرپاي سربندي از چوبی به فلزي با توجه به گزارش مهندس ناظر**--**

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و دربافت گواهی عدم خلف به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 267,271,200(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  دویست و  
هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.03  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/19998 بدوي میدان  
مصلی - خ 
رجایی  نهم

3-1-10004-25-1-0-0 28
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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 124.3 مترمربع با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 208824000
(دویست و  هشت میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 124.3  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 166مورخ 
95/12/28 به صورت 4.5طبقه با انباري در زیر شیروانی با مجموع مساحت 552.47مترمربع 

 در 4واحد مسکونی
که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 124.3مترمربع صادر گردیده است.در زمان 
بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري (اتمام آجرچینی)می باشد و تا این مرحله به استناد 

 نقشه برداري ارائه شده
:موارد مغایرت زیر بیشتر از 5% مساحت پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به صورت پیلوت جهت پارکینگ در **--**
طبقه همکف به مساحت 5.35مترمربع

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به صورت مسکونی در طبقه اول تا **--**
 چهارم به مساحت 11.92 مترمربع

سطح اشغال همکف از 53% به 55.41% افزایش یافته است**--**
در مجموع 53.03مترمربع تخلف زیربنائی و 124.3مترمربع عدم رعایت سقف **--**

تراکم اعطائی دارند
رعایت 4واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است(در زمان بازدید دربها اجرا نشده **--**

بود)
افزایش کسري حد نصاب فضاي باز مسکونی به مساحت 5.35مترمربع (درآمدي)**--**

.درخصوص رعایت بر اصالحی پس از اجراي دیوار ملک اظهارنظر خواهد شد**--**
.مساحت زیرشیروانی 7.77مترمربع کاهش یافته است**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سابقه راي با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 36288000
(سی و  شش میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 7.2  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/20008 بدوي بلوار  
انصاري- 
پارس3-  
بن غالمرضا 
 صوفی

3-3-10053-11-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی بشماره 272 مورخ 1392/11/05 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در3 واحد مسکونی(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) با زیر 
بناي 365/8 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی رو به اتمام میباشد. توضیح اینکه 

: در خصوص افزایش بنا شامل
 اضافه بنا در همکف و طبقات اول الی سوم به میزان 164/51 متر مربع-1

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی به میزان 64/42 متر مربع اضافه بناي تراکمی  -2
.داراي رأي کمیسیون طبق صورتجلسه مورخ 94/3/19 و پرونده در واحد خالف میباشد
حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک مابه التفاوت زیر بنا پس از راي 

:کمیسیون بصورت
اضافه بنا در همکف بمیزان 13/33 متر مربع(از این مقدار بمساحت 6/75 متر مربع -1

بصورت سایبان و 4/78 متر مربع بصورت انباري در حیاط خلوت میباشد.)
مابه التفاوت اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول الی سوم بمساحت 5/4 متر مربع -2
افزایش بناي مازاد بر تراکم بصورت یک طبقه مازاد بر تعداد طبقات مجاز بمساحت  -3

 131/04 متر مربع
 افزایش بنا بصورت راه پله به بام بمساحت 6/23 متر مربع -4

 افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد -5
با توجه به افزایش واحدها کسري 60/79 مترمربع حد نصب فضاي باز واحدهاي مسکونی  -6

 . دارد
توضیح اینکه مساحت عرصه نسقی در زمان پروانه 161/78 متر مربع بوده که پس از اخذ 
پروانه مالک با الحاق قطعه زمینی بمساحت 16/22 متر مربع در حد غرب به عرصه موجود 
سند تک برگی بمساحت عرصه 176/34 متر مربع از اداره ثبت دریافت نموده اند و که طبق 
خط پروژه شماره 2175(پیوست) به میزان حدودا 16/22 متر مربع در تعریض قرار داشته و 

.داراي دیوارگذاري در شارع بطول حدودا 8/20 متر میباشند
الزم به ذکر است که سایبان احداثی بمساحت 6/75 متر مربع در قسمت عقب نشینی(الحاق 

.شده) قرار دارد
همچنین پس از الحاق زمین مذکور و دیوار گذاري در حد غرب مالکین واحدهاي ساختمان 
مجاور به جهت عدم امکان ورود خودرو به داخل ساختمان شکایت داشته که این موضوع 

طی درخواست شماره 98708 مورخ 93/08/15 گزارش گردیده ولی به دلیل رأي تجدید نظر 
.اولیه و مفتوح بودن پرونده قبلی به کمیسیون ارسال نگردیده است

.ضمناکسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی نسبت به خط پروژه مذکور معترض میباشند

28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت دستور  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 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/15 3/96/20009 تجدید 
نظر

پیچ آب  
آسیاب- 
جنب لوازم 
یدکی وفایی

  

3-1-10192-421-1-0-0 28
6

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 520000000(پانصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 68  0
 

780000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي ارائه 
شده  به مساحت عرصه حدود  101  مترمربع می باشد که به قطعات مختلف تفکیک وبه غیر 
واگذار گردیده  و  مالک بدون اخذ مجوز برروي قسمت باقیمانده اقدام به احداث بنا بصورت 

یکباب مغازه که سربندي آن با مغازه هاي همجوار همسر  است   بازیربناي حدود   68 
مترمربع فاقد بالکن وفعال فاقد فعالیت  با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال  1395   را نموده 
ضمنابرابر  خط پروژه   شماره   . وبراساس ضوابط کسري   یکواحد پارکینگ  تجاري   دارند
1383   وانعکاس ملک برروي آن توسط واحد محترم نقشه برداري رعایت عقب نشینی 
توضیح اینکه از بابت  .   . وحریم رودخانه گردیده وفاقد عقب نشینی وحریم می باشد

زیربناي 32/75 مترمربع ویکواحد کسري پارکینگ  داراي سوابق درواحد محترم خالف می 
باشد که برابر صورتجلسه مورخه 95/9/6 کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده 
حالیه با توجه به تغییر درزیربنا  درخواست بررسی مجدد    رادارد مراتب باتوجه به  . است

  .  کسري حد نصب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد
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 450000000(چهارصد و  پنجاه 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 173.99  0
 

1020000  , 1394 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/07/15 3/96/20010 بدوي جاده سنگر  
نرسیده به 
میدان امام 
علی(ع) 
جنب 
تعویض 
روغن 
 برومند

3-1-10205-556-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت 300 مترمربع و براساس نقشه ارائه شده به مساحت عرصه 173/99  مترمربع می 
باشد   که با هم مغایرت دارد و   بصورت غیابی  از بابت  دیوار گذاري در حد شرق و نصب دو 
درب کرکره اي در حد غرب،  کالً  بطول 19 متر  و با ارتفاع حدود 2 متر داراي سوابق برابر 
صورتجلسه بدوي مورخه 93/11/11 کمیسیون ماده صد می باشد که  محکوم به تخریب بنا 

 . گردیده
حال با عنایت به درخواست متقاضی وبازدید میدانی مشخص گردید که مالک  بدون اخذ 

 . مجوز از شهر داري اقدام به احداث بنا شامل
یکباب تعمیرگاه بازیربناي حدود 27/86 مترمربع . با نوع مصالح بلوك وقدمت سال  -1

1393 .
نصب داربست فلزي ومسقف نمودن قسمتی از عرصه بسطح 57/83 مترمربع  با قدمت  -2

 . سال 1394
استفاده از محوطه به عنوان تعمیرگاه بسطح 88/3مترمربع  که رعایت پارکینگ میگردد -3

 . 
. نصب  تابلوي بنر فاقد نورپردازي  با ابعاد حدود 5/5متنر دریکمتر می باشد -4

ضمنا درخط عادي حد شرق متصل به کوچه 3 متري تعریف گردیده وبراساس نظریه واحد 
محترم نقشه برداري که برروي خط پروژه پیوست منعکس گردیده اعالم شده  اظهارنظر 
دراین حد تاارائه سند مالکیت امکانپذیر نبوده اما درحد بلوار امام علی (ع) بسطح 0/5

 . مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور  میگردد 

28
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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 120000000(یکصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25.7  0
 

780000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/20011 بدوي جاده سنگر 
بلوار امام 
علی نبش  
کوچه شهید 

نورانی 
دلفین 
پالست

3-1-10192-483-1-0-0 28
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 در راستاي طرح جمع آوري اطالعات امالك تجاري بر بلوارها و  ارائه نقشه 
برداري وضع موجود از سوي مالک بصورت یکباب مغازه فاقد مجوز ساخت بمساحت حدود 
25/7 متر مربع به ارتفاع حدود 3/20 متر فاقد بالکن   با قدمت سال 1391(قبض برق)داراي 

فعالیت شغلی دلفین پالست (فروش شلینگهاي آبیاري صنعتی) با تابلو به ابعاد حدود 
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز .1/20*2/80  از نوع بنر بر روي پیشانی  میباشد
مراتب جهت اطالع تقدیم حضور .به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن میباشد

.میگردد

28
8

در خصوص اعتراض آقاي سید حسن میرزایی  نسبت به راي شماره 3.94.14130مورخ 
94.7.13 کمیسیون  بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و با توجه به قدمت بناي احداثی ؛   
ضرور تی بر قلع احراز نمی گردد ( مغازه با سال وقوع 1357)  فلذا  ضمن نقض راي 
بدوي مع الوصف با ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده 100 از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه به میزان یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري تحت شماره 110581 مورخ 96.6.5 به مبلغ 1141080 ریال  محکوم و اعالم 
می نماید اما  درخصوص  احداث سایبان به متراژ 11 متر مربع اعتراض موجهی بعمل 

نیامده راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً تایید می گردد

جریمه 61.76  0
 

55000  , 1357
 , 1380

احداث بناي بدون مجوز 1396/07/15 3/96/20012 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا(ع)نرسی
ده به کوچه 
سمیه 10 
باطري 

 سازي واحد

3-3-10357-416-1-0-0 28
9

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه نسقی داراي دو فروشنامه 
عادي به مساحت عرصه 49/03مترمربع (یک قطعه 11 مترمربع و یک قطعه فاقد مساحت)    
که از بابت 35مترمربع مغازه و 13/6مترمربع بالکن داراي راي غیابی کمیسیون ماده 100مبنی 
بر تخریب می باشد که با توجه به مراجعه مالک و ارائه نقشه معماري به شرح زیر گزارش می 
یک باب مغازه با مصالح بنائی و سربندي شیروانی با خرپاي چوبی به مساحت  38/03-:گردد
مترمربع به همراه بالکن فلزي به مساحت 12/73مترمربع داخل 1/3هردو با قدمت سال 57 
(نصب کنتور)و سایبان به صورت انباري به مساحت حدودي 11مترمربع   با قدمت سال 80 
(تاریخ فروشنامه عادي)که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد و با توجه به قدمت 
با توجه به خط پروژه شماره 1636 پیوست به .احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد
.مساحت 3/45مترمربع از حد جنوب این مغازه درتعریض بلوار 45 متري امام رضا قرار دارد
داراي تابلو با بنر ساده به ابعاد 1*8مترمی باشد.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک به 

/.حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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 1396/08/16 3/96/20014 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-35-1-1-0 290

حسب مدارك موجود در پرونده، در خصوص تخلف مالک براي یک باب مغازه، نظر به 
موقعیت مکانی و 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 96-325 مورخ 96/6/27 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 507,600,000 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 لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 101520000(یکصد و  یک میلیون 

و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.38  0
 

3100000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب آپارتمان مسکونی 2/5  طبقه در 5 
واحد مسکونی  داراي پروانه وپایانکار صدراالشاره از شهرداري فاقد عقب نشینی می باشد 
وبه قطعات مختلف تفکیک آپارتمان صورت گرفته وبنا به اظهار مالک فقط یکواحد درطبقه 

دوم به غیر واگذار گردیده  حال مالک برخالف قانون تملک آپارتمانها اقدام به تبدیل 
پارکینگ قطعه اول وهمچنین قسمتی از محوطه مسقف مشاعی به یکباب مغازه برابر نقشه 
برداري ارائه شده به مساحت 25/38 مترمربع فعال فاقد فعالیت وبا قدمت سال 1395  را 
نموده واز آنجاییکه براساس ضوابط مغازه فوق نیاز به یکواحد پارکینگ دارد وهمچنین با 

توجه به تبدیل پارکینگ واحد مسکونی به تجاري منجر به کسري دو واحد پارکینگ تجاري 
 گردیده حالیه   درخواست پرداخت خالف آن رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 50,995,000(پنجاه میلیون و  نهصد و  نود و  پنج هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.4  1.75
 

3100000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/09/11 3/96/20016 بدوي بلوار امام  
خمینی 

میدان گیل 
8متري

3-3-30351-42-1-0-0 291
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شرح راي نوع 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 شماره  197  مورخه 
94/12/27 به صورت 3/5طبقه در 3واحد مسکونی با زیربناي 372/09مترمربع می باشد که
با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 86/31مترمربع صادرگردیده است  و گواهی 

.عدم خالف شماره 429768-95/07/03  بدون خالف ساختمانی دریافت کرده اند
در حال حاضر عملیات ساختمانی به پایان رسیده است و با توجه به نقشه برداري تفکیکی 
:ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر کمتر از 5% مساحت پروانه  مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 1/83 مترمربع در طبقه **--**
همکف تا سوم در مجموع به مساحت 7/32مترمربع(قدمت سال 95)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 2/08مترمربع **--**
(هر طبقه 0/52مترمربع)

مشمول ضوابط سیما و منظر شهري می گردد**--**
.کلیه موارد انجامی در پایانکار رعایت گردیده است**--**

.پروانه فاقد عقب نشینی می باشد**--**
**--**

291

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت  بطرفیت خانم شقایق ناسوتی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي بدون مجوز  همکف ؛ و اول   جمعاً به متراژ 159 
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 
2   یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 985800000(نهصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  

هشتصد هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 159  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/20022 بدوي بلوار 
خرمشهر 
روبروي 

پمپ گاز ك 
گل محمدي 
ك شفاعت 

طلب

3-3-10452-65-1-0-0 29
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت **--**
عرصه حدود  105 مترمربع می باشد

 .که مالک بدون اخذ مجوز درحال  احداث بنا می باشد**--** 
:با توجه به سوابق  ارائه شده از بابت موارد زیر شامل**--**

 . همکف بصورت پیلوت   بازیربناي 79/5 مترمربع -1
طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 79/5 مترمربع. با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  -2

1396 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 20022مورخ 96/08/20  و **--**

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 20240مورخ 97/02/11 با زیربناي 159  **--**
.مترمربع  مبنی بر جریمه می باشد

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 22910مورخ 98/05/10مبنی بر تهییه **--**
:گزارش به هنگام از ملک بازدید گردید ومشاهده شد

ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و   طبقه دوم مازاد بر متراژکمیسیون    **--**
 بدوي به مساحت 79.5مترمربع احداث گردیده است

طبقه سوم مازاد بر طبقات مجاز(طبقه مازاد )به صورت 34.5مترمربع مسکونی و   **--**
.30.36مترمربع تراس روباز می باشد

می باشد وبا توجه به ضوابط طرح تفضیلی و  S213 کاربري طرح تفضیلی ملک**--**
R112 اعالم ضابطه بر اساس امالك همجوار مسکونی که

می باشد تراکم مجاز بر اساس جدول شماره هشت ( 70 -100%)می باشد بنابراین   **--**
178.5مترمربع داخل تراکم و60مترمربع خارج از تراکم  و یک طبقه مازاد به مساحت 64.86

. مترمربع می باشد
با توجه به پالن ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در یک واحد مسکونی می باشد **--**

 ..و رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز  می گردد
ضمنا برابر نظریه پیوست واحد محترم نقشه برداري تا ارائه سند مالکیت تهیه خط **--** 

. پروژه امکان پذیر نمی باشد
.ضمناً با توجه به بازدید از محل وضع موجود منطقه مسکونی می باشد**--**

*************************************-------------------
***********************************

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون شماره 22910مورخ 98/05/01 به حضور تقدیم **--**
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.می گردد
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 یک  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 7471000(هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  یک هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.41  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20027 بدوي آج بیشه  
بلوار امام 
رضا بن 

کاردان - بن 
4متري

3-3-10353-115-1-0-0 29
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 24 مورخ 
1394/05/25 می باشد که بصورت  3/5 طبقه  در سه واحد مسکونی بازیربناي کل 433 متر 

مربع و با استفاده
از سقف تراکم اعطایی بمساحت 101/75 مترمربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی به  

 . اتمام رسیده وبراساس نقشه برداري ارائه شده
 . افزایش بنا درهمکف بسطح 0/44 مترمربع بصورت فضاي راه پله -1

 .  افزایش بنا ي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 1/32 مترمربع -2
افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 0/65 مترمربع که کل افزایش بنا کمتر از 5% زیربناي  -3

  . پروانه صادره  می باشد
الزم به ذکر است که باتوجه به بررسی به عمل آمده درحد شمال مجاز به احداث یک درب 3 

متري بوده که مالک اقدام به نصب درب با عرض 4/77 متر را نموده وبا توجه به آرایش 
 پارکینگها

کسري یکواحد پارکینگ درآمدي دارند ودرصورت اصالح درب به 3 متر تاثیري در پارك 
.  حاشیه اي ندارند

.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد  مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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 158,193,000(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  یکصد و  نود و  
سه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.16  1.75
 

3100000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/09/11 3/96/20028 بدوي فلسطین   
انتهاي ك 

شریفیان-ض
لع شرقی 
مجتمع الله 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-89-1-0-0 29
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 38.25مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 59,287,500

(پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 38.25  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20028 بدوي فلسطین   
انتهاي ك 

شریفیان-ض
لع شرقی 
مجتمع الله 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-89-1-0-0 29
4

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 147مورخ 95/12/15 به 
صورت 3/5طبقه بر روي پیلوت با راه پله به بام در 3 واحد مسکونی به مساحت 353/86

مترمربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی
به مساحت 38/25مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر ساختمان در مرحله سفت  
کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط مالک موارد تخلف 

:زیر بیشتر از 5%مساحت پروانه صادره مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 4/92مترمربع در همکف **--**

به صورت پیلوت جهت پارکینگ
اضافه بناء مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 8/08مترمربع در طبقه **--**

 اول ،دوم وسوم  به صورت مسکونی
عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به مساحت 38/25مترمربع**--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(دربها اجرا نشده است)**--**

در مجموع 29/16مترمربع اضافه بناء و 38/25مترمربع عدم رعایت سقف تراکم **--**
 .دارند

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم یمگردد
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 14.27 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 22118500
(بیست و  دو میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 14.27  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20029 بدوي کردمحله  
فلسطین 
بانک ملی- 

اغصی

3-2-10158-15-1-0-0 29
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 101,137,500(یکصد و  یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.75  1.5
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/09/07 3/96/20029 بدوي کردمحله  
فلسطین 
بانک ملی- 

اغصی

3-2-10158-15-1-0-0 29
5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 295 مورخ 92/11/24 بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با زیر بناي 240/72 متر مربع صادر گردیده که 
عملیات اجرایی در بهره برداري می باشد و با توجه به سوابق موجود داراي گواهی عدم 

خالف بشماره 3/33/95909 مورخه 93/05/29 می باشد و پس از آن داراي تخلفات به شرح 
:زیر مطابق با پالن نقشه برداري پیوست می باشد

در همکف داراي اضافه بناء بصورت مازاد بر تراکم به سطح  6.26 متر مربع بانضمام تبدیل   - 
 0.99 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء بصورت مازاد بر تراکم به سطح  12.52 متر مربع   - 
(هر طبقه 6.26 متر مربع) بانضمام تبدیل 1.98 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید 

واحد هاي مسکونی (هر طبقه 0.99 متر مربع)
.سطح راه پله به بام بمساحت 1.23 متر مربع کاهش یافته است -

از بابت موارد مذکور بال مانعی ثبت نگردیده است حالیه تقاضاي صدور گواهی پایانکار  -
:دارند که با توجه به بازدید از محل موارد زیر قابل بیان می باشد

.نماي حد غرب اجرا نشده است *
دیوار حایل بام اجرا نشده است *

.واحد پارکینگ مورد نیاز تامیین گردیده است 2  *
.باستناد خط پروژه شماره 1797 پیوست فاقد عقب نشینی می باشد *

به دلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی بمساحت 14.27 متر مربع مازاد بر تراکم  *
دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 857,539,200(هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد و  

سی و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 145.84  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/07 3/96/20030 بدوي شالکو  
احمدي زاده 
 ك سعدي

3-3-10019-12-1-0-0 29
6

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 0.87مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 1461600(یک 
میلیون و  چهارصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 87.  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 59 به تاریخ 95/06/24 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی و انباري 
مالک برخالف مدلول پروانه   *---*در زیر شیروانی  با زیربناي 618.21 مترمربع می باشد

اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در سفت کاري ( اتمام اسکلت و سربندي ) 
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می   *----* می باشد
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم  -2 اضافه بنا در همکف به سطح 32.04 متر مربع -1 : باشد
انباري هاي   *-* *-* به سطح 105.57 مترمربع ( هر طبقه به سطح 35.19 مترمربع )

احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر انباري مجاز( 5 
کاهش سطح راه پله و  -3مترمربع ) به سطح 3.28 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )
افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  0.58  متر مربع و در طبقات در مجموع به سطح 
در هنگام صدور پروانه به سطح 0.87  -7.654 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.55 مترمربع  )
 *----*رعایت پارکینگ می گردد *--*متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط  *-----*رعایت دیوار حائل بام می گردد
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط  در زمان پایان کار الزامیست

را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 
14,926,500(چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار و  پانصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.21  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 3/96/20031 بدوي بلوار امام   
8متري

3-3-30351-8-1-0-0 29
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  شماره 317 به تاریخ 
91/12/28

 می باشد که به صورت 2/5 طبقه  در 1 واحد مسکونی با زیربناي 283/90 مترمربع صادر
 . گردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وتاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار می باشد

 . وبراساس نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/48 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/59 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -2
 . برتراکم

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول ودوم بسطح 0/96 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله در طبقات اول ودوم بسطح 1/18 مترمربع ونبدیل آن به بناي مفید -4

. مازاد برتراکم 
رعایت پارکینگ میگردد ضمنا درراه پله به بام بسطح 0/92 مترمربع کاهش بنا دارد وافزایش

 
 . بناي ذکر شده کمتر از 5درصد زیربناي پروانه صادره می باشد

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

29
7

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 (تبدیل راهرو به 
انباري در زیرشیروانی)، به مبلغ  631,680(ششصد و  سی و  یک هزار و  ششصد و  

هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.88  0.1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/05 3/96/20033 تجدید 
نظر

امین  
الضرب  
نیکزاد

3-2-10071-75-1-0-0 29
8

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 126,000,000
(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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 72.7 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، 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 اضافه بناي طبقات، به مبلغ  356,126,400(سیصد و  پنجاه 
و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 70.66  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/05 3/96/20033 تجدید 
نظر

امین  
الضرب  
نیکزاد

3-2-10071-75-1-0-0 29
8

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  154 مورخه 
 95/12/23می باشد که

بصورت 3 طبقه روي پیلوت و دو طبقه روي دو باب مغازه  بسطح 38/08 مترمربع با بالکن 
 بسطح 11/79 مترمربع

در 2   واحد مسکونی بازیربناي کل 467/75   مترمربع بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی 
 وبا کسري یکواحد

پارکینگ تجاري می باشد که براي آن گواهی عدم خالف به شماره 485808 مورخه 
 96/5/22 صادرگردیده

عملیات ساختمانی درحد سربندي است وبا توجه به پیشرفت فیزیکی برابر نقشه برداري 
 . ارائه شده داراي

 . افزایش بنادر طبقه اول بسطح 0/42 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات  دوم  وسوم بسطح 70/24 مترمربع ( هرطبقه بسطح  -2

 .35/12 مترمربع )
افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي آن درطبقه دوم به  -3

 کسرراه پله و  افزایش بناي
 . ذکرشده بسطح 72/7 مترمربع می باشد

 . با توجه به افزایش واحد مسکونی کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند -4
  . تبدیل راه رو درزیرشیروانی به انباري درحد تراکم بسطح 1/88 مترمربع -5

 بسطح 28/96 مترمربع کسري حد نصب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند -6

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف مجدد رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 36,288,000(سی و  شش میلیون و  دویست و  هشتاد و  
هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 7.2  1.5
 

3360000  , 1393 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/09/11 3/96/20034 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري- 
پارس3-  
بن غالمرضا 
 صوفی

3-3-10053-11-1-0-0 29
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی بشماره 272 مورخ 1392/11/05 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در3 واحد مسکونی(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) با زیر 
بناي 365/8 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی رو به اتمام میباشد. توضیح اینکه 

: در خصوص افزایش بنا شامل
 اضافه بنا در همکف و طبقات اول الی سوم به میزان 164/51 متر مربع-1

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی به میزان 64/42 متر مربع اضافه بناي تراکمی  -2
.داراي رأي کمیسیون طبق صورتجلسه مورخ 94/3/19 و پرونده در واحد خالف میباشد
حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک مابه التفاوت زیر بنا پس از راي 

:کمیسیون بصورت
اضافه بنا در همکف بمیزان 13/33 متر مربع(از این مقدار بمساحت 6/75 متر مربع -1

بصورت سایبان و 4/78 متر مربع بصورت انباري در حیاط خلوت میباشد.)
مابه التفاوت اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول الی سوم بمساحت 5/4 متر مربع -2
افزایش بناي مازاد بر تراکم بصورت یک طبقه مازاد بر تعداد طبقات مجاز بمساحت  -3

 131/04 متر مربع
 افزایش بنا بصورت راه پله به بام بمساحت 6/23 متر مربع -4

 افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد -5
با توجه به افزایش واحدها کسري 60/79 مترمربع حد نصب فضاي باز واحدهاي مسکونی  -6

 . دارد
توضیح اینکه مساحت عرصه نسقی در زمان پروانه 161/78 متر مربع بوده که پس از اخذ 
پروانه مالک با الحاق قطعه زمینی بمساحت 16/22 متر مربع در حد غرب به عرصه موجود 
سند تک برگی بمساحت عرصه 176/34 متر مربع از اداره ثبت دریافت نموده اند و که طبق 
خط پروژه شماره 2175(پیوست) به میزان حدودا 16/22 متر مربع در تعریض قرار داشته و 

.داراي دیوارگذاري در شارع بطول حدودا 8/20 متر میباشند
الزم به ذکر است که سایبان احداثی بمساحت 6/75 متر مربع در قسمت عقب نشینی(الحاق 

.شده) قرار دارد
همچنین پس از الحاق زمین مذکور و دیوار گذاري در حد غرب مالکین واحدهاي ساختمان 
مجاور به جهت عدم امکان ورود خودرو به داخل ساختمان شکایت داشته که این موضوع 

طی درخواست شماره 98708 مورخ 93/08/15 گزارش گردیده ولی به دلیل رأي تجدید نظر 
.اولیه و مفتوح بودن پرونده قبلی به کمیسیون ارسال نگردیده است

.ضمناکسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی نسبت به خط پروژه مذکور معترض میباشند

29
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي نادر فرج پور  نسبت به راي شماره 3.96.19365 مورخ 
96.3.2 راي بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و بازدید میدانی اعضاء کمیسیون از موقعیت 

ملک وبناي احداثی  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري و عدم احراز ضرورت قلع بنا مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

10923250(ده میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و 
اعالم می نماید ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به 

رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 6/02 متر مربع   در هنگام نوسازي 
و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 67.22  1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 3/96/20036 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان  خ 
شهدا ك 
طالقانی  بن 
پنجم-چهار

م

3-3-10368-223-1-0-0 300

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکبابخانه دوبلکسی نسقی  بمساحت عرصه 
49.32 مترمربع واعیان 67.22مترمربع (همکف 43.7 مترمربع و قسمت دوبلکسی 23.52 
مترمربع ) در یک واحد مسکونی و به قدمت احداث حدود 18 سال(احداث سال 1378)  می 
باشد که از بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه نگردیده است همچنین شایان ذکر است عرض 
حیاط خلوت بجاي 2 متر 0.99 متر می باشد و در این حد پنجره مشرف به پالك همسایه  

. دارد و بخشی از آن نیز بصورت احداث سرویس بهداشتی می باشد
با عنایت به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین باستناد خط پروژه شماره 1262 
پیوست بمساحت 6.02 متر مربع از اعیانات در هر طبقه در مسیر تعریض کوچه بن بست 6 

.متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور  پاسخ استعالم اداره محترم  راه و شهرسازي بحضور ایفاد می گردد

در خصوص اعتراض خانم ربابه سروش مژدهی نسبت به راي شماره 3.96.19869 
مورخ 96.7.15 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 91.64  0.1
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20041 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر   
کوچه تک 
ماسوله  

بست هشتم
 

3-3-10376-220-1-0-0 301

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

اعتراض موجهی بعمل نیامده عیناً تایید و استوار میگردد. جریمه 50  1
 

2100000  , 1395 کسري پارکینگ 1396/09/07 3/96/20041 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر   
کوچه تک 
ماسوله  

بست هشتم
 

3-3-10376-220-1-0-0 301

اعتراض موجهی بعمل نیامده عیناً تایید و استوار میگردد. جریمه 74.67  0.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی داراي اعیان مسکونی به 
صورت ساختمان مسکونی خالف ساز یک طبقه بر روي یک واحد مسکونی در همکف ( 

 *--* سوئیت )با پوشش کامل عرصه و عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري می باشد
عرصه ملک باستناد فروشنامه ارائه شده به سطح 80 متر مربع و نقشه برداري ارائه شده به 
 اعیان مذکور با قدمت سال جاري (1395) می باشد *---*سطح 85.55 متر مربع می باشد
از اعیان احداثی به سطح 74.67 متر  *--*: باستناد نقشه برداري ارائه شده و ضوابط جاري
مربع به صورت خارج تراکم که از این مقدار به سطح 4.22 به صورت احداث کنسول به شارع 
( در  *----*بوده بوده و همچنین به سطح 91.64 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد
داراي 2  *----*تراکم گیري طبقه اول ،مساحت سوئیت در همکف نیز لحاظ شده است )

راه دسترسی به بام از طریق  *-----*واحد کسري پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می باشد
سوئیت در همکف داراي راه عبوري مجزي از طبقه  *------*دریچه به ابعاد 1 *1 می باشد

 واحد هاي مسکونی در حال بهره برداري می باشد *-------*فوقانی می باشد
ضمنا طبقه اول با توجه به عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري ، داراي  *--------*
باستناد خط پروژه شماره 595 به  *---------* اشرافیت به پالك همسایه می باشد

تاریخ 95/08/11 به سطح 8.98 از عرصه و اعیان بناي احداثی در هر طبقه در تعریض کوچه 
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 10 متري اصالحی می باشد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و هفتاد و پنج صدم برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 532,084,000(پانصد و  سی و  دو میلیون و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 98.08  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20042 تجدید 
نظر

سرچشمه  
 فلسطین

3-2-10183-6-1-0-0 302

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 لذا ضمن نقض راي 
بدوي در خصوص تراکم اعطائی با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 

بمبلغ 90582000(نود میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 58.44  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20042 تجدید 
نظر

سرچشمه  
 فلسطین

3-2-10183-6-1-0-0 302

با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 50  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 146مورخ 
95/12/11 به صورت 4/5طبقه در 4 واحد مسکونی با انباري زیر شیروانی به مساحت کلی 

706/59مترمربع
با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت  58/44مترمربع صادر گردیده است.که 

ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و اجراي سربندي و دیوارچینی می باشد تا این مرحله به 
 استناد نقشه برداري

ارائه شده توسط متقاضی ساختمان به صورت 4طبقه در 4واحد مسکونی بر روي دوباب مغازه 
:اجراشده است که موارد تخلف زیر بیشتراز 5%مساحت پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به مساحت 14/72مترمربع در  *--*
 همکف

افزایش ارتفاع پیلوت به 3/5متر و تبدیل 49/34مترمربع پیلوت به دو باب مغازه مازاد *--*
 بر تراکم

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به مساحت 20/84مترمربع   *--*
درهرکدام از  طبقات اول تا چهارم (در مجموع همکف و طبقات98/08مترمربع اضافه بناي 

مسکونی دارد)
حذف انباریها در زیرشیروانی وکاهش بناء نسبت به پروانه صادره به مساحت 28/22 *--*

 مترمربع
عدم رعایت درز انقطاع به مساحت 0/4مترمربع از طبقه همکف تا چهارم در مجموع به *--*

مساحت 2مترمربع در حد غرب(میانگین 4/5سانتیمتر کمتر اجرا گردیده است)
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد*--*

با توجه به نامه شماره 39518مورخ 94/03/27معاونت شهرسازي و معماري با توجه به *--*
عدم تاثیر افزایش طول  درب از 3 به 4متري در پارك حاشیه اي با اخذ یک واحد کسري 

 پارکینگ
.درآمدي 4واحد پارکینگ مسکونی مورد تایید است

.در زمان بازدید فاقد سرویس بهداشتی در مغازه ها بود*--*
                                                          ----------- -------------

*************************************---------------------
----

با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 20042مورخ 96/08/30 از بابت **--**
تبدیل غیر مجاز دو باب مغازه به مساحت 49.34 مترمربع و عدم رعایت درز انقطاع داراي 

 راي تخریب
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می باشد که دو واحد کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی می گردد و با توجه به **--**
بازدید انجام شده دو باب مغازه به وضع پیلوت اعاده گردیده است(دیوار بین دو مغازه 

تخریب و راه به پیلوت دارد)
درز انقطاع به عرض 10سانتیمتر در محل اجرا گردیده است و نقشه برداري ارائه **--**

.شده با وضع موجود اصالح شده است
 .خالفی مشاهده نگردید **--**

.کاهش ارتفاع پیوت با سقف کاذب به 2.4متر در زمان پایانکار الزامی است**--**
.مراتب جهت مختومه پرونده خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

نظر به اینکه 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 1 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  560393000(پانصد و  
شصت میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 185.03  1
 

3100000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 3/96/20045 تجدید 
نظر

خ  
پاسداران 
پل عراق 
کوچه 
خبرنگار 
-نبش 

فرعی اول 
-پالك 21

3-1-10113-48-1-0-0 30
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شرح راي نوع 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 شماره 52 مورخ 1395/06/18  می باشد 
 که برابر نامه شماره 60010- 1395  مورخه 95/4/1 به جهت شکل خاص پالك حد غرب با

مالك عمل قرار دادن  60% مساحت  پالك حد غرب  بصورت 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی 
بهمراه زیرشیروانی(بصورت انباري) با زیر بناي کل  796/08 متر مربع(با استفاده از سقف

تراکم اعطایی بسطح 78/93 مترمربع ) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري  
است ودرخصوص افزایش بنا برخالف صورتجلسه کارگروه فوق الذکر   درهمکف بسطح 15/9
مترمربع که  به عمق حدود 2 متر از 60% سطح پالك مجاور جلوتر قرار گرفته ودرخصوص  
این افزایش بنا نیز داراي سوابق شکایت پالك روبر که درضلع جنوبی کوچه قراردارد می 

 .باشد
داراي سوابق درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 95/11/26 

 : کمیسیون محترم ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده
 : حال با عنایت به پیشرفت فیزیکی برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

 . افزایش بناي همزمان ساز  مازاد برتراکم در همکف بسطح  0/67 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 92/36 مترمربع ( هرطبقه  -2

 . 23/09 مترمربع )
 . افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 0/28 مترمربع -3

 . افزایش بنا بصورت انباري درزیرشیروانی بسطح 3/34 مترمربع -4
. کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/22 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -5

. کاهش سطح راه پله در طبقات بسطح 3/73 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -6

تبدیل راهرو به انباري درزیرشیروانی بسطح 2/16 مترمربع می باشد رعایت پارکینگ  -7
گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

     . 

30
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 78,063,750(هفتاد و  هشت 

میلیون و  شصت و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

520425  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/07 3/96/20046 بدوي امین  
الضرب 
جنب 
باشگاه 
 نیرومند

3-2-10071-101-1-0-0 304
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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 پیرو سابقه قبلی 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 19609200(نوزده میلیون و  ششصد و  نه هزار و  دویست)  ریال صادر می 
گردد.

جریمه 8.38  1.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20046 بدوي امین  
الضرب 
جنب 
باشگاه 
 نیرومند

3-2-10071-101-1-0-0 304

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره شماره 157مورخ 86/6/6 می 
در 7 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري به مساحتهاي30  و 25  باشد که  بصورت 5/5 طبقه
متر مربع صادر گردیده که  952/30  مترمربع  وبالکن بسطح 18/3 مترمربع  با زیر بناي  کل
  .افزایش یافته عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.وارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 2/8 متر

: ودرخصوص
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 5/43متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 5/43 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت   31/43  متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 80/43 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7  -7توسعه راه پله به بام بمساحت 10/23 متر مربع -6
توسعه بالکن تجاري  -9 . توسعه بناي تجاري بسطح 34/51 مترمربع -8واحد به 10 واحد
داراي سوابق درواحد محترم . کسري تعداد 5 واحد پارکینگ -10 بسطح 37/55 مترمربع

ماده صد بابت  خالف می باشد که برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخ 1393/02/24 کمیسیون
 توسعه بناي تجاري بمساحت 34/51 متر مربع و توسعه بالکن تجاري بمساحت 37/55 متر
مربع و 5 واحد کسري پارکینگ(4 وحد تجاري و یکواحد مسکونی) محکوم به تخریب و 
واز  بابت اضافه بنا در طبقات و احداث راه پله به بام مجموعا بمساحت  اعاده به وضع سابق
جریمه گردیده که درخصوص توسعه تجاري مالک اجراي راي  132/95 متر مربع محکوم به
  . حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده نسبت به راي کمیسیون ماده صد داراي . نموده

با عنایت به افزایش واحدهاي  -2 اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 8/38 متر مربع-1
واحد پارکینگ  3 مسکونی وهمچنین ستونگذاریهاي انجام شده در نحوه اجراء  کسري تعداد

توضیح اینکه درهمکف نسبت به زیربناي پروانه صادره بسطح 5/35 . مسکونی دارند
حالیه درخواست بررسی مجدد رادارد مراتب جهت  . مترمربع داراي کاهش بنا می باشد

.دستورتقدیم 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 برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 115.49 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 179,009,500

(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  نه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید.

جریمه 115.49  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/11 3/96/20050 بدوي پشت صدا  
و سیما 
چمران 
نیروي 

دریایی-بن 
نیلوفر آبی

3-1-10072-5-1-0-0 30
5

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 423,812,000(چهارصد و  بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  
دوازده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 74.38  2
 

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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  134 مورخه 
1395/11/26 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  115/49 مترمربع بصورت 

4  طبقه روي پیلوت  در 4 واحد مسکونی
با زیرشیروانی بصورت انباري بازیربناي کل  694/35 مترمربع صادرگردیده عملیات 

 :  ساختمانی درحدسفیدکاري است وبرخالف مدلول پروانه درخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 6/52 مترمربع -1

تبدیل قسمتی از پیلوت درارتفاع 2/4 متر به یکباب مغازه بسطح 29/49 مترمربع فاقد  -2
. سرویس بهداشتی

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی چهارم بسطح 60/08 مترمربع ( هرطبقه  -3
 15/02مترمربع )

 . تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بسطح 7/78 مترمربع -4
 . کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -5

کسري حدنصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی بسطح 7/69 مترمربع . داراي سوابق  -6
درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 96/12/16 کمیسیون ماده صد 

 درخصوص افزایش بنا وتراکم
اعطایی محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص تبدیل پیلوت به مغازه وکسري پارکینگ 
تجاري محکوم به اعاده به پیلوت گردیده که براساس بررسی به عمل آمده مالک نسبت به 

 اجراي راي کمیسیون ماده صد اقدام
نموده وخالف جدیدي مشاهده نگردیدوعملیات آن درحد نازك کاري می باشد  ضمنادر 
زیرشیروانی بسطح 7/78 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد الزم به ذکر است که رعایت 

عقب نشینی براساس پروانه گردیده
اما باتوجه به طرح تفصیلی جدید وتغییر در پخ مربوطه رعایت آن درهنگام نوسازي الزامی  
می باشد  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . 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 تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 30,690,000(سی میلیون و  
ششصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.8  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/08/22 3/96/20055 تجدید 
نظر

برادران  
موالیی-خ 
موالیی  

-کوچه 21
الله

3-3-10252-33-1-0-0 306

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 مبنی بر تخریب، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 130200000(یکصد و  سی 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره130مورخ **--**
95/11/13 به صورت 2/5طبقه در یک واحد مسکونی با زیربناي 175/79مترمربع

که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 19/80مترمربع و رعایت دومتر عرض حیاط   
.خلوت سرتاسري  صادرگردیده است

تا این مرحله به استناد نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی   **--**
:داراي اضافه بناء بیشتر از 5% مساحت پروانه باقدمت سال جاري  به شرح زیر می باشد

پوشش 100% در همکف و طبقات و عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت سرتاسري به -
 مساحت 13/86مترمربع در طبقه همکف ،اول و دوم

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 0/42مترمربع(0/14-
مترمبع در هر طبقه)

 کاهش بناء در راه پله به بام احداثی به مساحت 1/28مترمربع-
عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به مساحت 19/80مترمربع-

کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 13/86 مترمربع با توجه به افزایش بناء(درآمدي)-
در مجموع 41/58مترمربع افزایش بناء و 19/8مترمربع عدم رعایت سقف تراکم اعطائی و -

.0/42مترمربع تبدیل راه پله  دارند
.رعایت پارکینگ مورد نیاز میگردد-

از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد.(در زمان بازدید **--**
ساختمان در مرحله نازك کاري بود )

جلوي درب نفر رو پله با ارتفاع 20سانتیمتر در کوچه اجرات شده است که برچیدن **--**
.آن در زمان پایانکار الزامی است

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

306

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 46,872,000(چهل و  شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.08  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20061 بدوي شهدا  
کوچه 
برادران 
موالئی  

کوي وحدت 
 یاکوچه 19

3-3-10160-94-1-0-0 30
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 128  مورخه 95/11/9 
می باشد که با رعایت دو متر عرض حیاط خلوت از ضلع شرق بصورت 2  طبقه روي پیلوت 

 در 2
واحد مسکونی بازیربناي کل   234/75 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی برابر  

پروانه صادره درحد  نازك کاري   است وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 
 : داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 3/36 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح 6/72 مترمربع ( هرطبقه 3/36  -2

 مترمربع )
ضمنا درراه پله به بام بسطح 1/47 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد .  حالیه درخواست 

 . پاسخ استعالم بانک  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
 . ضمنا افزایش بناي فوق کمتر از 5%  زیربناي پروانه می باشد

30
7

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 یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 93558000(نود و  سه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.18  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20062 بدوي پیر کالچاي  
چمران 
میدان 

نیروي در 
یایی-37

3-1-10283-26-1-0-0 30
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 97مورخ 95/09/15 به 
صورت 3/5 طبقه با انباري زیر شیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت 422/22مترمربع که 

با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 56/74مترمربع
و 10% تشویقی آسانسور صادر گردیده است در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی  ساختمان به صورت 2طبقه در دو واحد اجرا شده 
:است  و در مرحله سفت کاري موارد تخلف زیر  در محدوده 5درصد مشاهد ه گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60 % به مساحت 4/61مترمربع در طبقه همکف تا -
  دوم

حذف آسانسور و کاهش سطح پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف تا  -
 دوم به مساحت کلی 16/35مترمربع

اضافه بناي تراکمی با توجه به حذف آسانسور به مساحت 16مترمربع-
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد-

   کاهش سطح راه پله به بام به مساحت 33/15مترمربع-
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد

30
8

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 ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  3414375(سه میلیون و  چهارصد و 
 چهارده هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60.7  0.5
 

112500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/05 3/96/20066 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
کوچه خوش 
انس-فرعی 
سیزدهم-بع
د از کوچه 
وحدت

3-3-30499-11-1-0-0 309

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 
طبقه مسکونی به مساحت 57/27مترمربع  عرصه 104/08مترمربع که از بابت اعیان یک
در حال حاضر با . داراي راي غیابی تخریب به شماره 95/18432مورخ 95/9/15 می باشد
توجه به مراجعه متقاضی وارائه پالن معماري مساحت اعیان یک طبقه با مصالح بلوکی به 

به مساحت 60/7مترمربع می باشد که با توجه به قدمت نصب کنتور انضمام سرویس در حیاط
جهت تعیین میزان عقب نشینی احتیاج به انعکاس .کسري پارکینگ ندارد.سال 78 می باشد
با توجه به خط پروژه ارسالی حریم کل ملک در حریم 45 .ملک برروي خط پروژه می باشد
به مساحت 5مترمربع در مسیر متري حاشیه رودخانه قرار دارد که بخشی از حریم فوق

مراتب جهت ارسال به .خیابان 12متري نیز می باشد.بنابراین کل آن خارج از تراکم می باشد
.کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم میگردد

309

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مازاد بر تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  56,730,000(پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد و  سی هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.2  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20069 تجدید 
نظر

شهدا  
انتهاي 

کوچه بابائی 
بن بست 47

  

3-3-10501-14-1-0-0 310

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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقص 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 27,503,200(بیست و  هفت میلیون و  
پانصد و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 88.72  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه 
عادي به مساحت 55/20مترمربع که از بابت 55مترمربع  ساختمان بدون مجوز در حد سقف 
اول داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب و پرونده در واحد خالف می باشد 
(به نام بهرام بهرامیان)و در حال حاضر با توجه به پالن معماري ارائه شده مساحت عرصه 

موجود 53/81مترمربع می باشد که شامل اعیان دو طبقه مسکونی  با اسکلت بتن آرمه و در 
دو واحد با قدمت سال 93  می باشد که طبقه همکف شامل 44/11مترمربع مسکونی با 

ورودي مجزا و8مترمربع راه پله در یک واحد مسکونی  می باشد. و طبقه دوم 48/41مترمربع 
مسکونی در یک واحد می باشد که در زمان بازدید در مرحله نازك کاري بود .با توجه به 

با توجه به جانمائی ملک بر .ضوابط جدید پارکینگ دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی با  بافت موجود و تراکم زیاد می باشد(150-50) 
بنابراین از مجموع 100/92 مترمربع زیربناي ساختمان 12/20مترمربع خارج از تراکم و 

88/72مترمربع داخل تراکم می باشد. جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک 
بر روي خط پروژه می باشد.با توجه به خط پروژه شماره 531فاقد عقب نشینی از بر 6متري 

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد.می باشد

310

حسب بررسی محتویات پرونده و توجها به دفاعیات معترض و مستندات ارائه شده 
علی الخصوص راي شماره 95/80/43/2124 مورخ 95/9/17 صادره کمیسبون موضوع 

تبصره 2 قانون الحاقی یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون 
شهرداریها و تصمیم مورخ 96/06/27 طی شماره 84 که حکایت از تقسیط جریمه 

موضوع راي اخیر می باشد لذا رسیدگی مجدد تخلفات در کمیسیون ماده صد قانون 
اخیر الذکر فاقد وجاهد قانونی بوده ، ضمن نقض راي کمیسیون بدوي گزارش 

شهرداري خارج از شمول تباصر ماده صد بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

سایر 341.3  0
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 3/96/20091 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا -بعد از 
آریانا دارو 
بعد از 

پل-سمت 
راست 
-نبش 
کوچه 
گلستان 
یک

3-3-10900-443-1-0-0 311

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً، مکان بازدید شده، بدون حضور مالک و بر اساس مشاهدات بیرونی ( با توجه به عدم 
مراجعه و همکاري مالک باستناد اخطاریه ساختمانی شماره 441/3/174 مورخه 94/03/09     

:پیوست)  به مساحت عرصه  حدوداً 158متر مربع که در زمان بازدید
بصورت ساختمان در حال احداث ، نیمه کاره و بدون مجوز  با اسکلت بتن آرمه (اجراي  -

دیوار با بلوك سیمانی و سقف بصورت تیرچه بلوك)  در حد اجراي سقف طبقه اول، با قدمت 
شروع احداث تقریبی سال 93 و به زیربناي حدوداً 341.30 مترمربع که توضیحات تکمیلی 

:آن به شرح موارد ذیل می باشد
همکف بصورت سه  باب مغازه در حال احداث بمساحت حدوداً 138 متر مربع بانضمام   -

 پیلوت بمساحت تقریبی 20 متر مربع
طبقه اول بصورت مسکونی بمساحت حدوداً 183.30 مترمربع که از این مقدار بسطح  -
حدود13.40 متر مربع در حد شمال و حدود11.90 متر مربع در حد غرب  بصورت کنسول 

.بسمت معبر عمومی اجرا گردیده است
باستناد خط پروژه شماره 2678 پیوست و با عنایت به طرح تفضیلی کل عرصه در کاربري  -

.حریم قرار گرفته است
پس از تکمیل ساختمان و ارائه نقشه از وضع موجود در مورد کسري پارکینگ اظهار نظر  -

.می گردد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد -

311

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 25,500,000(بیست و  پنج میلیون 
و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/11 3/96/20095 بدوي جاده  
سنگر- 

میدان امام 
علی  ك 
حافظ- 
جنب 

آرایشگاه 
سرمه

3-1-10205-631-1-0-0 312

نظر به اینکه بر اساس طرح تفصیلی قدیم درزمان احداث بنا (سال  1391)در  کاربري 
مسکونی قرار داشته ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد لذا با توجه به گواهی استحکام 

مهندس ناظر بشماره 9874مورخ 95.11.10 به استناد تبصره 2 ، با لحاظ موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب  1برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 

54,060,000(پنجاه و  چهار میلیون و  شصت هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 53  1
 

1020000  , 1391 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 طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین به 
 مساحت 60 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی می باشد

 اعیان مذکور به سطح 53 متر مربع می باشد *--*
عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري *---*

 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *----*
 سال وقوع تخلف به سال 1391 میباشد *-----*

 داراي سوابق گزارش و ارسال به کمیسیون ماده صد می باشد *------*
باستناد خط پروژه شماره 2437 به سطح 1.30 از عرصه و اعیان در تعریض می  *-------*

 باشد
الزم به توضیح می باشد که برابر ضوابط و طرح تفصیلی جاري ، ملک در  *--------*

 پهنه فضاي سبز واقع گردیده و کل بنا به صورت خارج از تراکم می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره ش ر 157598- 1396 به تاریخ 96/08/09  دبیرخانه 

محترم کمیسیون ماده صد به حضور 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 22,500,000(بیست و  دو میلیون 
و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/06 3/96/20096 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی-  

ك 
خیرخواه-س
اختمان 
نریمان

3-3-30244-34-1-0-0 31
3

نظربه قدمت بنا 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 47,047,500(چهل و  هفت میلیون و  چهل و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر 
می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  

عمل نماید

جریمه 104.55  2
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان مورد نظر که قبال  باتفاق نماینده خالف ساختمانی ناحیه 2  منطقه  3  بصورت 
غیابی تعرفه شده

بود بصورت یکباب ساختمان 2/5طبقه داراي پروانه ساختمانی نسقی به  شماره 57 مورخه  
73/3/23 

بازیربناي 194/55 مترمربع دریکواحد مسکونی دوبلکس می باشد که عملیات ساختمانی به  
 اتمام

 . رسیده وتاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار می باشد  ودرخصوص افزایش بنا شامل

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح حدود 15/7 مترمربع -1

 . تبدیل پیلوت به یکواحد مسکونی بازیربناي 83/25 مترمربع -2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح حدود 10/3 مترمربع -3

. افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بسطح حدود 10/3 مترمربع  -4

کسري تعداد دو واحد پارکینگ مسکونی  .داراي سوابق درواحد محترم خالف می باشد   -5
 که

برابر صورتجلسه بدوي مورخه 95/6/6 کمیسیون محترم ماده صد به دلیل عدم رعایت اصول
 . وضوابط شهرسازي محکوم به تخریب بنا گردیده 

: حال با عنایت به مراجعه مالک وارائه نقشه معماري نسبت به پروانه صادره داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 19/75مترمربع -1 

 . تبدیل پیلوت به یکواحد مسکونی بسطح 79/6 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم بسطح 5/2مترمربع -3

 . کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند -4
 . توضیح اینکه درطیقه اول بسطح 2/5 مترمربع کاهش بنا دارند

ضمنا براساس خط پروژه پیوست به شماره 1153تا ارائه سند مالکیت  
 بسطح 12 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه بر 

  . روي آن می باشد
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 الزم به ذکر است که مقدار افزایش بناها براساس نقشه معماري  بوده
ومقدار دقیق ان پس از ارائه نقشه برداري نظام قابل اصالح خواهد بود

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 28.17 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 47,325,600

(چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 28.17  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20097 بدوي امین ضرب   
ك طالبی 
بن بست 
دوم

3-2-10083-171-1-0-0 314

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 928,216,800(نهصد و  بیست و  هشت میلیون و  دویست و  
شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 122.78  2.25
 

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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 70 مورخه 95/07/22 در 2/5طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 501/80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
اجراي سقف سوم می باشد  حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 40/96 متر -1
مربع (توضیح اینکه سایبان احداثی جهت تامین پارکینگ حذف و با پیشروي در خارج از 

محدوده 60% طول زمین توسعه بناي مذکوربوجود آمده است)
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -2

81/82 متر مربع (هر طبقه بسطح 40/91 متر مربع) می باشد
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 28/17 متر  -3

.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
انباري ها در زیرشیروانی اجرا نگردیده و در کل بسطح 44.23 متر مربع نسبت به پروانه -4

صادره سطح زیرشیروانی کاهش یافته است
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد -5

ابعاد نورگیر مطابق ضوابط رعایت نگردیده است (حداقل بعد 3 متر و حداقل مساحت 12  -6
متر مطابق طرح تفصیلی) که مساحت وضع موجود  8/95 متر مربع و حداقل بعد آن 2/68 

.متر می باشد
هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات ساختمانی و قبل از صدور گواهی پایانکار  *
قابل بررسی مجدد خواهد بود و تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی مشروط به اتمام عملیات 

اجرایی ساختمان و انطباق با ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي خواهد بود
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 بند 2 مفاد راي بدوي با توجه به اعتراض مالک نسبت به تراکم اعطایی و با 
عنایت به نظر کارشناس فنی شهرداري منطقه 3 رشت ضمن تایید ضریب K در راي 
بدوي البته با اصالح متراژ از 22.37 مترمربع به 20.37 مترمربع به مبلغ 31573500
(سی و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  پانصد) صادر و اعالم میدارد.

جریمه 22.37  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/07 3/96/20099 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 
ارشاد ك 
نارون ب 
حاجی پور  
ك نارون ب 
حاجی پور

3-3-10031-8-1-0-0 31
5

در خصوص اعتراض آقاي کریم سیاح مفضلی نسبت به راي شماره 3.96.19366 مورخ 
96.7.15  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 35.69 مترمربع به مبلغ   165958500(یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  
نهصد و  پنجاه و  هشت هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 35.69  1.5
 

3100000  , 1395 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 احتراماً جهت  پالك ارائه شده پروانه ساختمانی بشماره 92 - 1394/11/01 بصورت  2.5 طبقه 
در یک واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 241.47 متر مربع  با 

استفاده از سقف تراکمی اعطایی بمساحت 20.37 متر مربع  (که از مقدار فوق بسطح 6.34 
. متر مربع بصورت کنسول در تراز کف طبقه اول جهت تامین پارکینگ )  صادر گردیده

.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد
.داراي گواهی عدم خالف در مرحله سقف اول بشماره 111072 مورخ 1394/12/27 میباشند

:برابر نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح ذیل میباشند
.اضافه بنا خارج از تراکم و طول 60% در طبقه اول بسطح 5.53 متر مربع -1
. اضافه بنا خارج از تراکم و طول 60% در طبقه دوم بسطح 0.12 متر مربع -2

حذف انباري در زیرشیروانی و احداث یک چشمه اتاق بسطح  22.36 متر مربع که با  -3
توجه به ارتفاع و سربندي اجرا شده بصورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی 

.میباشد
کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 2.68 متر مربع و در  -4

 طبقات اول و دوم هرکدام بسطح 2.50 متر مربع (مجموعاً بسطح 7.68 متر مربع )
. اضافه بناي مربوط به سقف تراکم بسطح 20.37 متر مربع -5

. در همکف کاهش بنا بسطح 0.81 متر مربع
.پارکینگ مورد نیاز تامین شده
. درب سواره و پیاده اجرا نگردید

 .مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري و حصارکشی بدون آنکه بنایی بر روي عرصه 
احداث گردد، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و نظریه شماره 7/2626 – 

82/4/10 و 7/4147 – 90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق می باشد لذا 
به رد آن اظهارنظر می گردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به شهرداري ارسال می گردد 

تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید. 

سایر 83.2 84375  , 1381 دیوار گذاري 1396/09/05 3/96/20101 بدوي ج سنگر   
توتدار  
زمان 4

3-1-10205-299-1-0-0 316
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي   بصورت ششدانگ یک 
 قطعه زمین

محصور خالی از اعیان به مساحت  عرصه 410 مترمربع  می باشد که  از بابت دیوار گذاري 
بطول 83/3 متر

. بالمانعی در سیستم موجود نمی باشد 
الزم به ذکر است که با توجه به تغییر درطرح تفصیلی به جهت تعیین میزان عقب نشینی 

 نیاز به خط پروژه
 . وانعکاس ملک برروي آن می باشد

.حالیه درخواست  پاسخ استعالم دفتر خانه را دارند.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد*

316

با توجه به نامه شماره 151130مورخ 96.8.1 شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن حفظ 
ضریب k مفاد راي به شماره 3/96/19822 مورخ 96/7/15به مساحت 245.85 

مترمربع بناي احداثی در طبقه همکف و طبقات اول الی چهارم ، کاهش سطح راه پله 
در همکف به مساحت 3.9 مترمربع و در طبقات به مساحت 17.76 مترمربع و تبدیل 

آن به بناي مفید و میزان تراکم اعطایی به مساحت 30.5 مترمربع به مبلغ 1001313600
(یک میلیارد و  یک میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال راي اصالحی 

صادر می گردد .ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی می 
باشد.

جریمه 248.84  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 3/96/20103 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

شالکوه- 
انتهاي 

ژاندارمري-
کوچه نظري

3-3-10048-134-1-0-0 31
7

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ در گزارش شمارة 151130 مورخ مورخ 96.8.1 شهرداري ضمن نقض 
دادنامه شماره 3.96.19822 مورخ 96.7.15 این کمیسیون ، 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 36.4  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 39 مورخه   94/7/6 
  می باشد که

بارعایت عقب نشینی بسطح 26/51 مترمربع  بصورت 4/5 طبقه  در4 واحد مسکونی با 
استفاده از سقف

تراکم اعطایی بسطح 30/5  مترمربع وبازیربناي کل 542/16 مترمربع صادرگردیده عملیات  
ساختمانی

روبه اتمام است   و درخصوص افزایش  بنا وافزایش واحدهاي مسکونی برخالف مدلول   
 .  پروانه شامل

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف 49/17 مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه اول 49/17 مترمربع -2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه دوم 49/17 مترمربع -3

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه سوم 49/17 مترمربع -4

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه چهارم 49/17 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/9 مترمربع و در طبقات بسطح 17/76 مترمربع  -6

 وتبدیل
 . آن به بناي مفید

 . افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی به ترتیب -7

مساحت واحد کوچکتر در طبقه اول بسطح  67/37متر مربع می باشد که  به کسر   -1 
اضافه بناي

.گزارش شده در این طبقه داراي مابه التفاوت بسطح 18/2 متر مربع می باشد 

مساحت واحد کوچکتر در طبقه سوم بسطح  67/37متر مربع می باشد که  به کسر   -2
 اضافه بناي

.گزارش شده در این طبقه داراي مابه التفاوت بسطح 18/2 متر مربع می باشد
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 با توجه به افزایش واحدها کسري دو  واحد پارکینگ مسکونی و کسري  89/17 مترمربع
حدنصاب فضاي باز واحدهاي  مسکونی  داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که براساس

 
 صورتجلسه بدوي مورخه 96/5/14 کمیسیون محترم ماده صد درخصوص افزایش بنا
 وبناي تبدیلی و همچنین افزایش بناي ناشی از افزایش واحد مسکونی  وسقف تراکم  

 اعطایی  مجموعا بسطح 311/77 مترمربع
 محکوم به پرداخت جریمه  ودر خصوص  افزایش یکی از واحدها به دلیل کسري یکواحد 

 . پارکینگ محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده
حال با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده مالک با تخریب انباریها درپیلوت براي 6 واحد 

. مسکونی رعایت 6 واحد پارکینگ را نموده وفاقد کسري پارکینگ می باشد 
حالیه با عنایت به موارد مطروحه مالک درخواست طرح مجدد درکمیسیون محترم  ماده  .

 صد
  رادارد 

الزم به ذکر است عرض درب ورودي پارکینگهاي تامین شده بیشتر ازمصوبه طرح تفصیلی
 . بوده ودرصورت اصالح درب به 3 مترتاثیري درپارك حاشیه اي ندارد 
 . ضمن اینکه عوارض درآمدي یکواحد پارکینگ را باید پرداخت نمایند 

- مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی  با اعمال ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی راي 
به جریمه به مبلغ130,452,000(یکصد و  سی میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 77.65  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20104 بدوي خیابان  
فلسطین- 
شهرك 

فریختگان  
ششم

3-2-10224-272-1-0-0 31
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ647186400(ششصد و  
چهل و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 128.41  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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 63 مورخه 95/07/05 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی -  طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس- و سقف تراکم اعطایی 

بانضمام انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي کل 464/24 متر مربع صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفت کاري می باشد .حالیه برابر پالن نقشه 

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 27/12متر -1

 مربع
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2
بمساحت 101/29  متر مربع (طبقه اول تا سوم هر طبقه بسطح 27/12 متر مربع و طبقه 

.چهارم بمساحت 19/93 متر مربع) می باشد
.بمساحت 1/35 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3 

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 77/65 متر  -4
.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

با توجه به عدم اتمام عملیات اجرایی ساختمان هر گونه  مغایرت احتمالی پس از اتمام کار  *
و در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود و تایید نهایی پارکینگ هاي 

.موجود مشروط به انطباق با ضوابط شهرسازي و اجرا مطابق پروانه صادره می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

31
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با احراز تخلف نامبرده به استناد 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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 

بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، براي مقدار بناي داخل تراکم، با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45991600(چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  
نود و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 148.36  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 3/96/20106 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر خ 
خاکی دانش 

پشت 
نیروگاه برق 
 جنب زمین 

  بایر

3-3-10508-35-1-0-0 319
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توضیحات بازدید احتراماً، دراجراي دستور وبرابر بررسیهاي به عمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی  
بصورت یک

قطعه زمین موقوفه به مساحت عرصه حدود   226/31 مترمربع  مشتمل بر یکباب ساختمان  
مسکونی

دوبلکس بال نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1393 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث  
 گردیده

 : و  زیربناي آن شامل

  . همکف بصورت مسکونی بسطح 46/8مترمربع  -1

 . همکف بصورت پارکینگ بسطح 46/4مترمربع -2

طبقه اول بصورت مسکونی بسطح 48/76 مترمربع کال دریکواحد مسکونی که فاقد  -3
 کسري پارکینگ

 . وکال درحد تراکم  می باشد

 . ضمنا به جهت تعیین میزان  حریم کابل برق نیاز به استعالم از شرکت مربوطه  می باشد

همچنین براساس وضع موجود و خط پروژه پیوست به شماره 345 بسطح 13/94 مترمربع از 
عرصه درحد

جنوب کوچه بن بست 6متري وپخ دوگذر داراي عقب نشینی می باشد اما در طرح تفصیلی  
 جدید کوچه

                           . دراین حد پیش بینی نگردیده

الزم به ذکر است که بصورت غیابی بصورت دوبلکسی  در مرحله نازك کاري با مساحت  
تقریبی عرصه

 حدوداً 180متر مربع  با اسکلت بلوکی با شناژ قایم  
: با قدمت سال 1393در مرحله نازك کاري  شامل

طبقه همکف به صورت مسکونی  به مساحت تقریبی75 مترمربع   و پیلوت به مساحت   -1 
 25متر مربع

. در یک واحد 
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. طبقه اول به صورت مسکونی به مساحت تقریبی 50 متر مربع - 2 
. داراي گزارش درواحد محترم خالف  که درکمیسیون محترم ماده صد درحال بررسی است 

  .  مراتب باتوجه به اخطاریه پیوست جهت دستور تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا رهبرنسبت به راي شماره  3.96.18968 مورخ 
96.7.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی وي ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد؛ ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 90 
متر مربع صادر و اعالم می نماید ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار 

الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 90  0.1
 

50000  , 1367 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20107 تجدید 
نظر

آج بیشه  
بلوار امام 
رضا بن 

کاردان - بن 
5متري

3-3-10353-95-1-0-0 320

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر سند به مساحت عرصه 
347/5  مترمربع داراي سند ماده 147 درسال 1374 وبازیربناي حدود 90 مترمربع درحد 
تراکم  با نوع مصالح بلوك وبرابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 67/8/23 می باشد که 
مدارکی درخصوص احداث بنا ارائه نگردیده  . وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ 
توضیح اینکه براساس سند حد شرق وقسمتی از حد جنوب متصل به فاضلکش   . می باشد
تعریف گردیده که  برابر استعالم به عمل آمده از شرکت آب وفاضالب طی نامه اي که به 
شماره 65781مورخه 95/4/9 ثبت شهرداري گردیده اعالم شده هیچگونه فاضلکشی از 
ملک مورد نظر عبور ننموده و برابر خط پروژه پیوست به شماره 905 نهر مورد نظر بصورت 
کوچه 6 متري درنظر گرفته شده ومجموعا بسطح 75/2 مترمربع داراي عقب نشینی که از 
حالیه درخواست  . مقدار فوق بسطح 7/9 مترمربع از اعیان احداثی بر روي آن    می باشد

  . استعالم  بانک  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اسماعیل واسعی نسبت به راي شماره  3.96.19686 مورخ 
96.7.15  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 1.25 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 43.83 مترمربع به مبلغ  169841250(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  
هشتصد و  چهل و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 43.83  1.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20108 تجدید 
نظر

خ شهدا -  
علی نژاد  
بن گلستان 

3

3-3-10314-13-1-0-0 321

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  63  مورخه 94/9/23
 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح2/28   مترمربع بصورت  3 طبقه روي 

پیلوت در  3  واحد مسکونی بازیربناي کل  394/41   مترمربع صادرگردیده عملیات 
افزایش بناي مازاد   -1 : ساختمانی درحد  سفید کاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح   -2 . برتراکم درهمکف بسطح 10/35  مترمربع
افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 0/15   -3  . 31/05  مترمربع  ( هرطبقه 10/35  مترمربع )
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   . مترمربع  می باشد رعایت پارکینگ میگردد

 . رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 193,015,200(یکصد و  نود و  سه میلیون و  پانزده هزار 
و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 114.89  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 3/96/20109 بدوي شهید  
انصاري -  
انتهاي 
ارشاد - 
اسماعیل 
آباد- کوچه 
شفاعت 

طلب- روبه 
روي نانوایی

3-3-10345-5-1-0-0 32
2

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 132.6 3360000  , 1393 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 و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,091,512,800(یک میلیارد و  

نود و  یک میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 216.57  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 29 مورخه   93/5/20 
می باشد که  بصورت 4/5  طبقه دردو واحد مسکونی بااستفاده از سقف تراکم بسطح 

114/98 مترمربع وزیربناي کل 451/88 مترمربع  صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد 
 . نازك کاریست   وبرخالف مدلول  پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین  درهمکف بسطح  39/23  مترمربع -1

  افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه اول بسطح 39/23 مترمربع -2
. 

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه دوم بسطح 39/23   -3
 .  مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه سوم بسطح 39/23   -4
 .  مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه چهارم بسطح 39/23   -5
.  مترمربع

 . کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل ان به بناي مفید بسطح 19/8 مترمربع -6

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد مسکونی که باتوجه به عرض   -7
ملک کسري یکواحد پارکینگ مسکونی وبسطح 61/63 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز 

 . براي واحدهاي مسکونی خواهد داشت

 ضمنآ سطح راه پله به بام بسطح 5/38 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد

*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد   

32
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/16 3/96/20113 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا - خ 
شهید احمد 
زاده  ك 

دهقان - ك 
اول

3-3-10339-2-1-0-0 32
3

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي یک باب مغازه، نظر به موقعیت مکانی و 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 96/188 مورخ 96/8/1 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2,016,000,000 
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 لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 403200000(چهارصد و  سه میلیون و  دویست هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.4  0
 

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

توضیحات بازدید احتراماجهت پالك فوق ساختمان 4/5طبقه همکف بصورت دو باب مغازه (یکباب آن داراي 
بالکن) و طبقات  در 4 واحد مسکونی پروانه شماره 137- 83/4/8و پایانکار شماره 

وضع موجود , مالک یک واحد مسکونی  اقدام به . 33445-89/2/4صادرگردیده است
تبدیل بخشی از محوطه مشاعی در همکف (راهرو) به یکباب مغازه بسطح حدود 14.40 متر 
مربع (فاقد بالکن ) داراي تابلو تبلیغاتی به ابعاد حدود 3 در 1.5 متر با فعالیت شغلی بیمه 
بر اساس پایانکار صادره فاقد  . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري. سامان نموده اند

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد. عقب نشینی
 در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده , عیناً تایید و استوار 

می گردد.
جریمه 48.89  0.5

 
3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/09/07 3/96/20116 تجدید 

نظر
بلوار شهید 
انصاري- 
راهنمایی و 
رانندگی - 

کوي 
مستشاري- 
خ دفاع- ك 

سهند

3-3-10336-32-1-0-0 32
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 علیرضا حسن زاده مقدم احمدسرائی و شرکاء نسبت به راي 
شماره  3.96.19681 مورخ 96.7.22  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 به 1.75 برابر 
ارزش آن نسبت به مساحت 56.56 مترمربع به مبلغ  332572800(سیصد و  سی و  
دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 56.56  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/07 3/96/20116 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري- 
راهنمایی و 
رانندگی - 

کوي 
مستشاري- 
خ دفاع- ك 

سهند

3-3-10336-32-1-0-0 32
4

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ضمن 
تخفیف و تقلیل حکم از 2 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 16,732,800(شانزده 

میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.98  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 82 مورخه 95/8/8 
می باشد که

با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 48/89  مترمربع بصورت 4/5 طبقه در4 واحد 
 مسکونی بازیربناي

کا 571/7 مترمربع صادرگردیده . عملیات ساختمانی در حد سفیدکاري است وبراساس نقشه 
 ارائه شده

 . تا این مرحله داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/74مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی چهارم بسطح 32/8 مترمربع  (   -2
 هرطبقه8/2مترمربع )

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام 3/47 مترمربع  -3
. افزایش بنا بصورت یکباب انباري درزیرشیروانی بسطح 4/98 مترمربع -4

 . کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 14/57 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -5
رعایت پارکینگ میگردد  .حالیه درخواست پاسخ استعالم بانک رادارد مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي سید قاسم موسوي   موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 بشرح  احداث بناي مسکونی بصورت ویالیی به متراژ  123.80   مترمربع  و 

دیوار گذاري به متراژ 24.57 متر , 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 4ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به بناي داخل تراکم 
بمساحت 88.31   متر مربع به مبلغ   883100(هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  

یکصد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد 

جریمه 88.31  0.1
 

100000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 3/96/20118 بدوي شهید  
انصاري - 
ارشاد - 
میدان ولی 
عصر  ك 15

 فرعی 1

3-3-10345-9-1-0-0 32
5

در خصوص متراژ دیوار گذاري به طول 24.57 متر؛ با عنایت به قرار گیري بسطح 
36.13 مترمربع در تعریض کوچه 12 متري   ؛  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  

مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

سایر 24.57  0
 

100000  , 1371 دیوار گذاري

در خصوص بناي مازاد بر تراکم به متراژ 35.49 مترمربع مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
از قانون فوق االشاره  حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ   5323500(پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد)  ریال  محکوم 
و اعالم میدارد 

جریمه 35.49  1.5
 

100000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 قطعه زمین به مساحت عرصه 
183/32 مترمربع وبرابر نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

 گردیده به مساحت عرصه 194/51  مترمربع
بوده که بسطح  11/19 مترمربع بیشتر از سند ونیاز به اصالح  ان از طریق اداره ثبت خواهد 
بود مشتمل بریکباب خانه ویالیی با نوع مصالح آجري وبراساس تاریخ نصب کنتور برق با 

 قدمت سال 1371 می باشد
 : که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبرابر نقشه ارائه شده زیربناي آن شامل

ساختمان مسکونی بازیربناي 109/3 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 11/5 مترمربع عدم  -1
 . رعایت عرض حیاط خلوت که فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد

 . سرویس بهداشتی درمحوطه حیاط بسطح 2 مترمربع -2
 . سایه بان بسطح 12/5 مترمربع -3

درمجموع براساس مساحت باقیمانده سند بسطح 88/31 مترمربع درحد وبسطح 35/49  
  .  مترمربع مازاد برتراکم  وداراي دیوارگذاري به طول 24/57 متر با ارتفاع 2 متر می باشد

. توضیح اینکه باتوجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 736  کوچه بصورت 12 متري وبسطح 36/13  
مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 10/57 مترمربع از بارانداز  و بسطح 

 25/56 مترمربع از عرصه
 . می باشد  

  .  حالیه درخواست  پاسخ استعالم دفترخانه رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد

32
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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 22,940,000(بیست و  دو میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 3.7  2
 

3100000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/09/11 3/96/20119 بدوي سرچشمه 
بطرف کرد 
محله سمت 
چپ بعد 

نانوایی قبل 
از آهنگري

3-2-10206-75-1-0-0 32
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ اعیان یک 
 باب دکان (سند فاقد مساحت)که از بابت آن

داراي سوابق نقل و انتقال به سال 1355و پروانه کسب به شماره 36 مورخ68/1/16  *---*
می باشد

از بابت آن  داراي بالمانع هاي  شماره 33486 مورخ 1335/09/06  و 463369 **--**
 مورخ95/12/12 از شهرداري می باشد

در زمان بازدید با تعمیرات بدون مجوز اقدام به توسعه بالکن به سطح 3.7**--**
 مترمربع(خارج از 1/3) با مصالح فلزي و قدمت سال 96 نموده است

و ارتفاع مغازه را با تعمیرات بدون مجوز 1مترافزایش و به 4.5متررسانده است **--**
(کمتر از حداکثر ارتفاع مفید تجاري 5.4متر در محورهاي منطقه اي)

باستناد طرح تفصیلی جاري و خط پروژه شماره 305پیوست  ملک فاقد عقب  *-----*
 نشینی از خیابان 30متري حد شرق  می باشد

.تقاضاي در یافت مجوز حفاري به طول 8متر از پوشش آسفالت قدیم را دارند**--**
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

32
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به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 6278594

(شش میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  پانصد و  نود و  چهار)  ریال صادر 
می گردد

جریمه 30.91  1.25
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20122 بدوي شهدا ماهی  
رودخان  
جانباز

3-3-10108-40-1-0-0 32
7

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 7279-96.6.1از مهندس ناظر  راي 
به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,092,350(دو میلیون و  نود و  دو 

هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.و درخصوص میزان واقع در مسیر 
تعریض نظر به اینکه در زمان وقوع تخلف براساس ضوابط حاکم عرض معبر رعایت 

گردیده بود لذا به لحاظ عدم تخلف به رد آن اظهارنظر میگردد

جریمه 128.76  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک قطعه 
زمین خالی از اعیان  بمساحت عرصه 107 متر مربع که وضع موجود آن مشتمل است بر 
 یکباب خانه ویالیی دوبلکسی با اسکلت آجري به زیربناي حدود 159/67 متر مربع

(همکف بصورت پیلوت جهت پارکینگ بسطح 52/12 متر مربع و مسکونی بسطح 55/43 
متر مربع و طبقه اول بصورت مسکونی بسطح حدود 52/12 متر مربع) که طبق پالن نقشه 
برداري ارائه شده مساحت عرصه آن 113/44 مترمربع می باشد و قدمت احداث آن به حدود 
20 سال می رسد و از بابت آن هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز 

.ارائه نشده است  همچنین با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
باستناد خط پروژه پیوست بشماره 785 بسطح حدود 3/96  متر مربع از ملک (مشتمل بر 

.اعیانات احداثی )در مسیر تعریض کوچه 8 متري حد جنوب قرار دارد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک درخواست پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي را 

.دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

32
7

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 1,725,561,600(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  پنج میلیون 
و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 256.78  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20123 بدوي خ امام  ك  
شانزدهم    
ك خوش 
انس بن 
بست 4

3-3-30265-71-1-0-0 32
8

در خصوص     78.51   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.

سایر 78.51 3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

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 134.63 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 226,178,400
(دویست و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 134.63  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/10 3/96/20123 بدوي خ امام  ك  
شانزدهم    
ك خوش 
انس بن 
بست 4

3-3-30265-71-1-0-0 32
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 45 مورخ 1393/03/10 بصورت 
4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کلی 862.53 متر 

 مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 134.63 متر
.مربع  با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه 4 صادر گردیده است

 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
 . در خصوص اضافه بنا بشرح زیر داراي سوابق در واحد خالف میباشند

: همکف - 1 
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز بسطح 28.78 متر مربع 

. تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 1.05 متر مربع
: طبقات اول تا سوم - 2

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز بسطح حدود  136.74 متر مربع (هر طبقه  - - - 
بسطح 45.58 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به مسکونی بسطح 10.14 متر مربع (هر طبقه بسطح 3.38  -
متر مربع )

: طبقه چهارم - 3
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز بسطح 73.27 متر مربع (از مقدار فوق  - - - 

بسطح 27.76 بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه فوق است)
 . کاهش سطح راه پله و تبدیل به مسکونی بسطح 3.38 متر مربع -

 = = = = = 
اضافه بنا بدلیل افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد در طبقه سوم و چهارم  - 4

بکسر اضافه بنا  و تبدیل راه پله به مسکونی (طبقه سوم بسطح 53.10 و طبقه چهارم بسطح 
25.41 متر مربع )

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 134.63 متر مربع  -5
احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 3.42 متر مربع(انبار شماره 6 و  -6

 7 و 8 )
. یک واحد کسري پارکینگ -7

. پارکینگ هاي شماره 4 و 5 داراي متزاحم یکدیگرند
پارکینگ شماره 2 و انباري شماره 1 بدلیل عدم رعایت نیم متر فاصله مربوط به یک واحد 

.. میباشند
.کاهش در مجموع زیرشیروانی بسطح 2.82 متر مربع

  ========================

32
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اکنون بدلیل سهو قلم یک واحد کسري پارکینگ از قلم افتاده است . که در صورت اصالح 
 . درب و دیوار قابل تائید است

  . طی تست عملی صورت گرفته امکان پارك وجود ندارد
.مورد درخواست صدور  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
با توجه به کاربري باغ و کشاورزي ملک مورد نظر ،  لذا به استناد تبصره یک ماده صد 

راي به تخریب دیوارگذاري صادر  می گردد.
جریمه 50  1

 
780000  , 1396 دیوار گذاري 1396/09/21 3/96/20128 بدوي دیانتی 

ابتداي 
شهرك تقی 

 زاده

3-3-10153-556-1-0-0 32
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توضیحات بازدید :گزارش غیابی
احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط نماینده ناحیه 2 به صورت یک قطعه زمین محصور با 
دیوار بلوکی به مساحت حدودي 150مترمربع که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می 

 باشد و وضع موجود شامل دیوارگذاري بدون مجوز
بلوکی به ارتفاع 3متر و به طول 50متر در کاربري فضاي سبز-باغ ها و زمینهاي 

قررا دارد و در حال استفاده کل عرصه به صورت تجاري به صورت فروش  (G211)کشاورزي
.ضایعات می باشد

.قدمت احداث سال 96 می باشد
جهت تعیین گزارش دقیق و تکمیلی پس از مراجعه مالک و بازدید از داخل ملک اظهارنظر 

.خواهد شد
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 71501500(هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  یک هزار و  

پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 46.13  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20134 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
بلوار 

شهداي 
گمنام نبش 
 کوچه الله

3-3-10411-530-1-0-0 33
0

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 یک برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  197,253,000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  دویست و  پنجاه و  سه 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.63  1
 

3100000  , 1395 احداث راه پله به بام

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  158 مورخه 
94/12/27 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 46/13 مترمربع بصورت دو   

 طبقه روي پیلوت
دردو   واحد مسکونی بازیربناي کل  322/3  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد 

 : نازگ کاري استودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/14 مترمربع -1

 . کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/52 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم  بسطح 33/78 مترمربع -3

 . کاهش سطح راه پله در طبقات اول ودوم بسطح 7/7 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -4
 . افزایش سطح راه پله به بام بسطح 1/58 مترمربع -5

 . افزایش بنا بصورت احداث دوباب  انباري درزیرشیروانی بسطح 9/91 مترمربع می باشد -6
توضیح ابراساس خط پروژه به شماره 631 رعایت عقب نشینی براساس ضوابط صدور پروانه 
گردیده اما براساس طرح تفصیلی جدید درحد شرق نیز خیابان 10 متري پیش بینی گردیده 

 که در
حد پخ مربوطه بسطح 2/41 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه می 
باشد .  و همچنین   رعایت عرض درب 3 متري برابر ضوابط پروانه درزمان صدور گواهی 

  . پایانکار الزامی می باشد
داراي سئابق درواحد خالف بوده خالف جدیدي مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور  

 . گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

33
0

در خصوص بناي مازاد بر تراکم مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ   610,235,000(ششصد و  

ده میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار )  ریال  محکوم و اعالم میدارد 

جریمه 157.48  1.25
 

3100000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/30 3/96/20145 تجدید 
نظر

مدرس 
انتهاي 
گلسرخ  
روبروي 
صنایع 
   چوبی

3-1-10270-88-1-0-0 33
1

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  77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت بطرفیت آقاي سهیل شیخی   مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت سه طبقه جمعاً به 
متراژ 401.08 مترمربع  که از این مقدار 243.6  متر مربع بناي  داخل تراکم و مابقی 
بناي خارج از تراکم می باشد؛  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 243.6   متر 

مربع به مبلغ 75516000(هفتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید

جریمه 243.6  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20145 تجدید 
نظر

مدرس 
انتهاي 
گلسرخ  
روبروي 
صنایع 
   چوبی

3-1-10270-88-1-0-0 33
1

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 159586  مورخه 96/8/11 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد  
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به مساحت 

عرصه حدود 116   مترمربع می باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  3 طبقه روي پیلوت  فاقد راه پله به  

 . بام  شامل
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -1

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -2
. طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -3
. طبقه سوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع-4

با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1392   را نموده وبراساس ضوابط براي 3 واحد مسکونی نیاز 
به 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم دارد که تعداد دو واحد آن رعایت و کسري یک  واحد 

. پارکینگ  مسکونی   دارند
الزم به ذکر است که براساس طرح تفصیلی جدید تراکم همکف 70% وتراکم طبقات %140  
وتعداد طبقات مجاز دو طبقه می باشد که در مجموع کل زیربنا درحد طبقات مجاز بسطح  

 57/21 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح
مترمربع درحد تراکم ویک طبقه بسطح 100/27 مترمربع مازاد برتعداد طبقات مجاز  243/6

  . طرح تفصیلی می باشد
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 963 وانعکاس ملک برروي آن کوچه بصورت 8 متري 

وفاقد عقب نشینی می باشد . حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق وزارت راه 
 وشهرسازي  رادارد

  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

33
1

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 830,940,000(هشتصد و  سی میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 62.95  4
 

3300000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/23 3/96/20146 بدوي بلوار امام  
رضا(ع) آج 
بیشه  
روبروي 
بانک 
تجارت

3-3-10356-5-1-0-0 33
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 165,000,000(یکصد و  شصت و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/23 3/96/20146 بدوي بلوار امام  
رضا(ع) آج 
بیشه  
روبروي 
بانک 
تجارت

3-3-10356-5-1-0-0 33
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  168مورخه 
94/12/27 می باشد که بصورت  یکباب مغازه با بالکن درحد یک سوم با زیربناي کل 50/52 

   . مترمربع با اخذ عوارض یکواحد کسري پارکینگ  صادرگردیده
عملیات ساختمانی رو به اتمام است وبا مغازه مجاور بصورت یکپارچه درآمده و گزارش خالف 

هر مغازه به دلیل داشتن پروانه وکدهاي مجزي برروي همان کد گزارش گردیده حال با 
 عنایت به نقشه برداري ارائه شده درخصوص

 : این پروانه داراي
افزایش بنا  در سطح بالکن  بسطح 25/16 مترمربع وتبدیل آن به تجاري و یک طبقه  -1

 .   مازادبر پروانه
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برپروانه در طبقه دوم بسطح 37/79 مترمربع وتبدیل  -2

 :   آن به تجاري
با عنایت به ضوابط پارکینگ تجاري منفرد براي هر 50 مترمربع تجاري منفرد نیاز به یک  -3
واحد پارکینگ بوده که براي این مغازه نیاز به دو واحد پارکینگ تجاري می باشد که کسري 

 "یکواحد آنرا درزمان اخذ پروانه پرداخت نموده و مجددا
کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند ضمنا درهمکف بسطح 0/11 مترمربع کاهش بنا دارد . 
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 165000000(یکصد و  شصت و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/23 3/96/20147 بدوي بلوار امام  
رضا آج 
بیشه  
روبروي 
بانک 
تجارت

3-3-10356-6-1-0-0 33
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 847836000(هشتصد و  چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  سی 

و  شش هزار )ریال صادر می گردد

جریمه 64.23  4
 

3300000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/23 3/96/20147 بدوي بلوار امام  
رضا آج 
بیشه  
روبروي 
بانک 
تجارت

3-3-10356-6-1-0-0 33
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  169 مورخه 
94/12/27 می باشد که بصورت  یکباب مغازه با بالکن درحد یک سوم با زیربناي کل 51/5 

   . مترمربع با اخذ عوارض یکواحد کسري پارکینگ  صادرگردید
عملیات ساختمانی رو به اتمام است وبا مغازه مجاور بصورت یکپارچه درامده و گزارش خالف 

هر مغازه به دلیل داشتن پروانه وکدهاي مجزي برروي همان کد گزارش گردیده حال با 
 عنایت به نقشه برداري ارائه شده درخصوص

 : این پروانه داراي
افزایش بنا  در سطح بالکن  بسطح 25/68 مترمربع وتبدیل آن به تجاري و یک طبقه  -1

 .   مازادبر پروانه
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برپروانه در طبقه دوم بسطح 38/55 مترمربع وتبدیل  -2

 :   آن به تجاري
با عنایت به ضوابط پارکینگ تجاري منفرد براي هر 50 مترمربع تجاري منفرد نیاز به یک  -3

 واحد پارکینگ بوده که براي
این مغازه نیاز به دو واحد پارکینگ تجاري می باشد که کسري یکواحد آنرا درزمان اخذ 

 پروانه پرداخت نموده و مجددا کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

در خصوص بناي مازد بر تراکم به متراژ 28.57 مترمربع حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ    110708750(یکصد و  ده میلیون و  

هفتصد و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 28.57  1.25
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20149 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
-انتهاي 

کوچه راسخ 
-سمت چپ 
ملک اول 
سمت است

3-1-10077-174-1-0-0 33
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 حمیدي نسبت به راي شماره  3.95.19034مورخ 
95.11.9 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی وي ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد؛ ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 

77.08 متر مربع صادر و اعالم می نماید

جریمه 77.08  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20149 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
-انتهاي 

کوچه راسخ 
-سمت چپ 
ملک اول 
سمت است

3-1-10077-174-1-0-0 33
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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  متقاضی  طبق فروش نامه عادي عرصه  بمساحت حدود 55/16 متر 
مربع که مالک بدون اخذ مجوز

اقدام به احداث یکباب ساختمان 2 طبقه بدون  اخذ مجوز از شهرداري  با قدمت سال 1395 
  نموده که در مرحله اسکلت و

دیوار چینی جانبی طبقه همکف و اول و سربندي  میباشد. که از بابت احداث 144/20 (2 
 طبقه) داراي گزارش غیابی  و

 . راي تخریب  کمیسیون ماده 100 بشماره3/95/19024 مورخ 1395/11/09  میباشد
طبق پالن هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی وضع موجود  عرصه بمساحت 52/80 متر 

: مربع شامل
طبقه همکف  با ارتفاع 3/20 متر شامل: پیلوت جهت پارکینگ  بمساحت 47/3 و راه  ***

 پله بسطح 5/50
طبقه اول شامل : یک واحد مسکونی  بمساحت 52/85 متر مربع ( که از این مقدار  ***

 بمساحت 5/15 متر مربع  بصورت کنسول بسمت معبر میباشد ( حد شمال))
فاقد کسري پارکینگ ***

طبق خط پروژه  بشماره 637 ( بپیوست) ارسالی از واحد محترم خط پروژه  بمساحت  ***
.4/63 متر مربع در تعریض کوچه 10 متري ( حد شرق)قرار میگیرد

ضمناً با توجه اظهار نظر واحد محترم خط پروژه  با توجه به نسقی بودن ملک و مشخص  
نبودن وضعیت کوچه حد شمال ، تا ارائه سند مالکیت اظهار نظر در این حد در حال حاضر 

..امکان پذیر نمی باشد
شایان ذکر است ازآنجائیکه ملک در حد اسکلت و دیوارچینی جانبی همکف  بوده و طی 
پالن ارائه شده از سوي متقاضی  در گزارش اولیه به کمیسیون قسمتی از همکف را بصورت 

. مغازه نشان داده شده بود
که درخواست متقاضی از احداث مغازه منصرف شده  و از همکف بصورت پیلوت جهت 

.پارکینگ  قصد بهره برداري دارند
مراتب  با توجه به نامه بشماره 146189 مورخ 1396/07/24 کمیسیون محترم  ماده 100   

.جهت صدور دستورات الزم تقدیم حضور میگردد

33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 1 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 41633000(چهل و  
یک میلیون و  ششصد و  سی و  سه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 13.43  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 3/96/20150 بدوي امین الضرب 
- ژاندارمري 
- کوچه 
شهید 

همرنگ نژاد 
- پالك 19

3-3-10019-105-1-0-0 33
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توضیحات بازدید احتراماً پالك مورد بازدید داراي  پروانه احداث بنا مرحله اول  بشماره 112 - 96/03/30 
بصورت 3.5 طبقه در 3  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي

.کلی 540.99 متر مربع میباشد 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اجراي فونداسیون بوده و برابر نقشه معماري ارائه شده 

.داراي اضافه بنا بسطح 13.68 متر مربع تا اینمرحله میباشند
ضمنا داراي شکایت از طرف پالك همسایه ضلع شرق (بدلیل اضافه بنا) میباشند که ملک 

 . شاکی برابر شماره 507400 گزارش گردیده است
(ملک شاکی داراي اضافه در همکف بسطح 30.69 و در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 
34.42 و طبقه چهارم بسطح 63.24 متر مربع میباشند)که بابت آن داراي سوابق در واحد 

.خالف است
.متقاضی درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند

.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 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 به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  121842000(یکصد و  بیست و  یک 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.01  1.25
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/08 3/96/20151 بدوي 0-0-1-21-10087-2-3  دیانتی  33
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 125 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 539.03 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 25.65 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.55  -1
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات مجموعا به سطح 3.36  -2
مترمربع  ( هر طبقه به سطح 1.12 مترمربع )

: در ضمن داریا کاهش بنا به شرح ذیل می باشد *--*
کاهش بنا در همکف به سطح 2.05 متر مربع -1

 حذف طبقه چهارم به سطح 94.69 متر مربع -2
 کاهش  سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 6.99 متر مربع -3

با توجه به توسعه بناي مذکور ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت نماي جانبی با حلب رنگی می گردد *-----*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط ( یک لنگه درب به طول 4 متر ) در  *------*

زمان پایان کار الزامیست

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

33
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 16662500(شانزده میلیون و  ششصد و  شصت و  دو 

هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.75  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20152 بدوي شهرك صبا  
 -

پیرکالچاي 
 امام حسین

3-1-10085-15-1-0-0 33
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  1برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ76,570,000(هفتاد و  
شش میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 24.7  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20152 بدوي شهرك صبا  
 -

پیرکالچاي 
 امام حسین

3-1-10085-15-1-0-0 33
7

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 143 مورخه 95/12/09 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 306/86 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد  اتمام اسکلت ساختمان می باشد و برابر پالن 

:معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 5/46 متر مربع-1

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 16/38متر مربع (هر -2
 طبقه بسطح 5/46 متر مربع) می باشد

همچنین بسطح 0/17 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در 
.مجموع بسطح 0/51 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است

.بمساحت 2/35 متر مربع  در زیرشیروانی توسعه بنا دارد -3
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 10/75  متر  -4

..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد -5

بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و در  
 صورت انطباق با ضوابط ومقررات شهرسازي انجام خواهد پذیرفت و هرگونه مغایرت

در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب  *

.جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 24897600(بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  نود و  هفت 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.94  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 3/96/20153 بدوي سه راه  
کانادا - خ 
شهید احمد 
زاده ك 
دهقان بن 
بست اول

3-3-10339-17-1-0-0 33
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 40 مورخه 96/02/26 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب 4 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 799/11 متر مربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفت کاري می باشد  حالیه برابر پالن نقشه 

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60 درصد طول بسطح 0/11 متر مربع -1

می باشد
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2

. بمساحت 2/85متر مربع (هر طبقه بسطح 0/95 متر مربع) می باشد
در طبقه چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت  - 3

. 1/98 متر مربع  می باشد
بمساحت 0/88 متر مربع از مساحت زیرشیروانی کاسته شده است همچنین الزم به ذکر  -4
است به سطح 0.8 متر مربع اضافه بناي تراکمی (به دلیل اجراي انباري مازاد بر مساحت 5 

.متر مربع)در این طبقه وجود دارد
توسعه بناي ایجاد شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد -5

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد شایان ذکر است هر گونه مغایرت احتمالی -6
پس از اتمام عملیات اجرایی احداث ساختمان و در زمان صدور پایانکار قابل بررسی مجدد 

می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 اعمال ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1395000(یک میلیون و  سیصد 

و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 124  0.1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 3/96/20154 بدوي ج انزلی-خ  
فرزانه-ك 

  هالل 1

3-3-10432-12-1-0-0 33
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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 مقدار بناي خارج از تراکم، به مبلغ 641,250(ششصد و  چهل و  یک 
هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.4  0.5
 

112500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 125.40 متر مربع 
 می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوزبه صورت یک باب ساختمان مسکونی دوبلکسی با  *--*
 زیر بنا   135.40 متر مربع می باشد

 قدمت بنا باستناد فیش برق ارائه شده به سال 1377 می باشد *---*
باستناد خط پروژه شماره 1075 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----*

واقع   R112 برابر طرح تفصیلی جاري ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-------*
گردیده است لیکن با توجه به عرصه کمتر از حد نصاب و باستناد جدول شماره 5 ضوابط 

: طرح تفصیلی
داراي خارج تراکم به سطح 11.40 متر مربع و داراي داخل تراکم به سطح 124 متر مربع می 

باشد
رعاتی یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---------*

ضمنا مالک براي دریافت سند 1 واحد مذکور به صورت جداگانه از اداره  *----------*
کل راه و شهرسازي به شماره هاي 96/1541/ص و 96/1540/ص به تاریخ 95/12/09  می 

 باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره  96/1541 /ص  به تاریخ 96/12/09 اداره کل راه 

وشهرسازي به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1 برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 255,471,000(دویست و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  یک هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.41  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/29 3/96/20155 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خیابان 
منتظري  

اهکی-رسال
ت6

3-3-30213-51-1-0-0 340

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 52.82 3100000  , 1393 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، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 66,588,000(شصت و  شش 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.96  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 45 به تاریخ 93/06/18 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 284.03 

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده   *---*مترمربع می باشد
باستناد   *----*است،عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درحال بهره برداري می باشد
اضافه بنا در  -1 : نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  به سطح 58.41 مترمربع  -2 همکف به سطح 19.47 متر مربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در   -3( هر طبقه به سطح 19.47 مترمربع )
همکف به سطح 3.12 متر مربع و در طبقات مجموعا به سطح 1.41 مترمربع ( هر طبقه به 
در هنگام صدور پروانه به سطح 42.96 متر مربع از خارج تراکم  -4سطح 0.47 متر مربع )
افزایش تعداد واحد به  *---*افزایش تعداد واحدها از 2  به 3 واحد -5استفاده نموده است
برابر ضوابط  *-----*سطح 52.82 متر مربع باستناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک
مالک ملزم به رعایت تعداد 2 درب ماشین رو به طول 3 متر بوده که با توجه به نقشه هاي 
ارائه شده و اجرا شده در محل ، یک درب به طول 4.70 جهت تردد 2 واحد پارکینگ و یک 
درب به طول 2.30 جهت تردد یک واحد خودرو ( در مجموع به طول 7 متر ) ، برابر ضوابط و 
نظر به نامه شماره  ش ر 39518-394 مورخه  94/03/27 معاونت محترم شهرسازي و 

معماري با توجه به اینکه افزایش عرض دهانه پارکینگ  تاثیري در پارك حاشیه اي موقت در 
پالك مورد نظر ندارد پارکینگ شماره دو (با اخذ عوارض کسري پارکینگ ) مورد تایید می 
باشد فلذا با عنایت به مشروحه فوق سه واحد پارکینگ مورد نیاز براي واحد هاي مسکونی 
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی .تامین و ملک مذکور فاقد کسري پارکینگ می باشد
عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می 

گردد

340

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/11 3/96/20156 بدوي جاده  
خرمشهر - 
  طالقانی

3-3-10467-7-1-0-0 341

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 100182 

مورخ 1396/06/04 ، اصول فنی ، بهداشتی و 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 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 276/02 متر مربع بناي در 
حد تراکم بمبلغ 85566200(هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 276.02  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20156 بدوي جاده  
خرمشهر - 
  طالقانی

3-3-10467-7-1-0-0 341

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100182 

مورخ 1396/06/04 ، اصول فنی ، بهداشتی و 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 مساحت 133/62 متر مربع 
بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 517,777,500(پانصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  

هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 133.62  1.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 148/5 مترمربع مشتمل بر  یکباب  ساختمان مسکونی  3/5 طبقه در 

3 واحد مسکونی با قدمت سال 1394 می باشد
 . که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبراساس نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل 

 . زیر بناي همکف 99/41 متر مربع  -1
 . زیر بناي طبقات  اول الی سوم   بمساحت 298/23 متر مربع(هر طبقه 99/41 متر مربع)  -2

.راه پله به بام بمساحت 12 متر مربع میباشد  -3
 .بناي داخل تراکم 276/02 مترمربع و بناي خارج از تراکم 133/62 متر مربع

تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی ومقدار 19/55 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز  
.دارند

همچنین طبق خط پروژه شماره 703(پیوست) بمیزان حدودا 8/64 متر مربع  داراي عقب 
    . نشینی که از  از اعیان  احداثی درهرطبقه   می باشد

حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد طی نامه شماره 157478 مورخه 96/8/9 تاریخ 
احداث بنا وتاریخ طرح تفصیلی وخط پروژه را خواسته که تاریخ احداث بنا درمتن گزارش 

 قید گردیده ودرخصوص موارد دوم وسوم نیاز به
.اظهار نظر مدیریت محترم شهرسازي می باشد  مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

341

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا خارج تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  45,790,762(چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  نود هزار و  هفتصد و  شصت و  

دو)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 92.77  1.5
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/20160 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ  بن 
چهارم 

فرعی  اول

3-1-10269-12-1-0-0 34
2

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 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 8226575(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش 
هزار و  پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید

جریمه 25  1
 

329063  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 54217
- مورخ 95/10/28 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 جمعا بمبلغ  1,473,215(یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد 

و  سه هزار و  دویست و  پانزده) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 44.77  0.1
 

329063  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 3/96/20160 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ  بن 
چهارم 

فرعی  اول

3-1-10269-12-1-0-0 34
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط  متقاضی  طبق  سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه  
بمساحت 84/35 متر مربع میباشد

که  وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بانضمام یک اطاق در زیر شیروانی در 2  
 واحد میباشد

و از بابت یکباب خانه  یک طبقه  با قدمت سال 1377 بمساحت حدود 35 متر مربع  و یک 
 واحد کسري پارکینگ داراي بالمانع

به شماره 3/33/18937 مورخه 85/11/7  بوده که مالک  اقدام به توسعه بنا   با قدمت   سال 
. 1386 نموده است

که از بابت توسعه بنا داراي گزارش غیابی و راي تخریب بشماره 3/95/18328 مورخ  
.1395/08/18میباشد

حالیه بر اساس نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی (ممهور به مهر مهندس نظام  
 کاردانی) به عرصه بمساحت  84/52   متر مربع میباشد

که  به مقدار 0/17 متر مربع  بیشتر از سند مالکیت میباشد ولی حدود اربعه وضع موجود با 
:سند مطابقت دارد و  شامل

طبقه همکف بمساحت  77/06 متر مربع  ( 42/06 متر مربع توسعه بنا که  از این مقدار  -1 
بمساحت   12/74  متر مربع  از آن بصورت پیلوت

جهت  پارکینگ ( که رعایت ابعاد پارکینگ نمیگردد) میباشد و مابقی مسکونی ) از نوع 
بلوك سیمانی با کالف قائم وافقی

طبقه اول بمساحت   77/06  متر مربع از  نوع بلوك سیمانی با کالف قائم وافقی -2
زیرشیروانی  بمساحت   18/42  متر مربع با مصالح چوبی(بصورت اتاق ) -3
.به تعداد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  با قدمت سال 1386 دارد -4

رعایت ابعاد نورگیر (پاسیو)   در طبقه همکف و اول  نمیگردد و در طبقه اول  داراي پنجره 
مشرف به پالك همسایه میباشد

.و جهت باز شدن درب ها  بسمت معبرمیباشد
با توجه به خط پروژه موجود در سیستم بشماره 963  (بپیوست) بمساحت حدود 0/73 متر 

 مربع از عرصه در تعریض
کوچه 6 متري قرار می گیرد ( که  اعیان طبقه همکف و طبقه اول هر کدام بسطح 0/73 متر 

مربع در تعریض میباشد)
مراتب با توجه به نامه  شماره ش ر 145643-1396 مورخ 1396/07/24  جهت اطالع و صدور 

.دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون تجدید نظر  بشماره 3/96/20160 مورخ  **** 
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1396/08/20 می باشد مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور 
****.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 158205600(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  

دویست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 94.17  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20161 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا ك 
داود زاده 
ك پنجم

3-2-10093-24-1-0-0 34
3

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 اول الی سوم راي به جریمه به 

مبلغ177,273,600(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار و  
ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 52.76  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 63 مورخه 96/03/18 در 4/5 طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی ( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 468.02  متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
اجراي شناژ طبقه سوم (بدون اجراي سقف)بوده و با توجه به پالن معماري ارائه شده تا این 

:مرحله داراي مغایرت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح 7/58 متر مربع *

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه اول بمساحت 15/06 متر مربع*
اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه دوم بمساحت 15/06 متر مربع*
اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه سوم بمساحت 15/06 متر مربع*

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 94/17 متر  *
.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

هر گونه مغایرت احتمالی پس از ارائه پالن نقشه برداري تفکیکی در زمان صدور گواهی  *
 پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 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  و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 
اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 25401600(بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  یک 

هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 15.12  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/07 3/96/20162 بدوي کرد محله  
بلوار چمران 
 رضاپور

3-2-10220-22-1-0-0 34
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا 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 مبلغ488,174,400
(چهارصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 96.86  1.5
 

3360000  , 1396 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 150 به تاریخ 12/19//95 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 419.28 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی  می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 15.91 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 47.73 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.91  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.35  متر مربع و در   -3

 طبقات مجموعا به سطح 11.22 مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 15.12 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

انباري در زیر شروانی به سطح 15 متر مربع حذف و اجرا نگردیده است *---*

رعایت پارکینگ  برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو دو لنگه درب 3 متري ) در زمان پایان کار الزامی می  *----*

 باشد
رعایت حداکثر ارتفاع پیلوت ( 2.4 متر ) در زمان پایان کار الزامی می باشد *-----*

الزم به توضیح می باشد که در خصوص موار دفوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده  *--*
صد بوده لیکن با توجه به اشتباه محاسباتی در فرم تحلیل  به سطح 19.65 متر مربع اضافه 

بنا بیشتر قید شده  بوده است
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 33,252,300
(سی و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  سیصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 39.33  1
 

960000  , 1355
 , 1392
 , 1394

احداث بناي جداساز 1396/09/11 3/96/20163 بدوي انصاري-  
پارس  
ششم ك 
حسینی 
نبش بن 

بست هشتم

3-3-10444-59-1-0-0 34
5

 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 

462,700(چهارصد و  شصت و  دو هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.و در خصوص 
عقب نشینی عرصه واعیان با توجه به قدمت بنا مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات  عمل نماید.

جریمه 92.54  0.1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
178.74 متر مربع  مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه  با نوع اسکلت بلوکی ، 
در حد بهره برداري و به قدمت احداث سال 55 (مطابق تاریخ نصب کنتور برق) بانضمام 
سایبان با زیرسازي چوبی و پایه هاي فلزي در محدوده حیاط بمساحت حدود 20.70 متر 
مربع  به قدمت احداث سال 94 و سایبان بر روي ایوان به قدمت احداث سال 92 می باشد 
شایان ذکر است با توجه به اظهارات مالک (و با عنایت به بازدید میدانی)مشاهده گردید که 
بدون اخذ مجوز الزمه ملک مذکور با  تعمیرات جزئی (تعویض و ترمیم حلب سربندي ،اجراي 
نما و ...) در سال 92 بهسازي و مرمت گردیده است و از بابت کلیه موارد مذکور (احداث 
اعیانات و تعمیرات) هیچگونه مجوزي ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشده 
است.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین باستناد خط پروژه شماره 
2102 پیوست بمساحت 24.51 متر مربع از عرصه (12.76 متر مربع از این مقدار مشتمل بر 

اعیان )در مسیر تعریض کوچه 10 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور پاسخ استعالم اداره راه 
.و شهرسازي بحضور ایفاد 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 1400000(یک میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد. درخصوص عقب نشینی نیز مقرر گردید به جهت 
قدمت بنا، از مالک تعهد محضري در خصوص رعایت عقب نشینی در زمان ضرورت 

اجراي طرح ویا هنگام نوسازي اخذ گردد.

جریمه 38.44  3
 

90000  , 1375 تبدیل غیر مجاز 1396/09/07 3/96/20164 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
افتخاري 
میدان 

جانبازان بن 
بهار35

3-3-10410-130-1-0-0 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 احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه  ودوباب مغازه وانبار قدیمی برابر 
 سند به مساحت عرصه  1788   مترمربع داراي سند افرازي

درسال1374 می باشد ودرخصوص یکباب خانه    ویکباب مغازه اشاره شده درسند  داراي 
 .بالمانع شماره  3/33/16355  مورخه 74/9/21  می باشد

  ودرخصوص
 . یکباب مغازه بازیربناي 18/68  مترمربع با قدمت سال 1375 -1

یکباب انباري تجاري بازیربناي 19/76  مترمربع با قدمت سال 1375 فاقد پرداخت خالف  -2
 . ساختمانی می باشد

 . الزم به ذکر است که با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
ضمنا براساس خط پروژه شماره 725  بسطح 261/1  مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار 

 فوق بسطح 49/14مترمربع از اعیان مغازه وانباري
. وبسطح 212/42  مترمربع از عرصه می باشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق شرکت توزیع نیروي برق گیالن رادارد مراتب جهت 
  . دستور تقدیم میگردد

34
6

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 8,500,000(هشت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

85000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/07 3/96/20168 بدوي خ شهدا -  
باالتر از سه 

راه 
پاستوریزه  
انتهاي ك 
بابایی

3-3-10500-26-1-0-0 34
7
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط متقاضی طبق سند مالکیت(مفروزي)  به تاریخ ثبت 
 1371/08/13 بصورت یک قطعه زمین

بمساحت 93/65  که وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه(همکف و اول) در 2  
  واحد مسکونی با قدمت  سال 1390  که  از بابت

یکباب ساختمان 2 طبقه(همکف و اول)با زیربناي کلی 158/50 متر مربع شامل 2 واحد 
مسکونی و یکواحد تجاري و همچنین یکواحد کسري پارکینگ مسکونی داراي رأي 

کمیسیون
تجدید نظر بشماره 8280 مورخ 1391/06/27 (بابت احداث بناي مسکونی محکوم به جریمه 
و بابت احداث تجاري اعاده به وضع سابق و بابت کسري پارکینگ اظهار نظري نگردیده

و  با اخذ تعهد ثبتی به لحاظ عدم رعایت عقب نشینی اعیان و منطقه  فضاي سبز ( بر اساس 
.طرح  تفصیلی قدیم) ) میباشند

طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده از سوي متقاضی  ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار  
 نظام مهندسی)  مغازه اشاره شده در راي  بمساحت 15/26 متر مربع

به فضایی مسقف( محوطه مسقف) تبدیل شده است (که در جدول کاربري ها بصورت  
 مشاعات معرفی گردیده است)

شایان ذکر است در طبقه همکف  بمساحت 2/53  متر مربع بصورت سایه کنسول  میباشد ( 
که در جدول کاربري ها بصورت راهرو  معرفی گردیده است)

.و نیز  راه دسترسی به حیاط مشاعی  واقع در همکف فقط از واحد شماره 1 میباشد 
.مغایرت هاي مشاهده شده به شرح ذیل میباشد

.در مجموع بمساحت 2/64 متر مربع کمتر از زیربناي  راي  فوق الذکر  میباشد
داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد (  یک واحد بخاطر اینکه با توجه به اینکه در زمان  

.ارسال  به کمیسیون یک واحد کسري پارکینگ کمتر به کمیسیون اعالم شده بود
و واحد دیگر به دلیل عدم رعایت ابعاد الزم پارکینگ( 5 *2/5 متر) از بر تمام شده دیوار ها  

. ( ابعاد موجود 5 * 2/26 متر) (،ناشی از تبدیل مغازه به محوطه مسقف )میباشد
 (R112  داراي اضافه بناي تراکمی بصورت داخل تراکم  ( با توجه به طرح تفصیلی جدید

.بمساحت 15/26 متر مربع ناشی از تبدیل مغازه به محوطه مسقف میباشد
طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 1744 ( بپیوست )  ***

بمساحت  0/19 متر مربع از عرصه ( مشتمل بر اعیان هرطبقه) در تعریض 10 متري حد شرق 
.قرار میگیرد

.داراي 2 عدد پله در شارع عام به عمق حدود 0/25 متر و به طول 1 متر  میباشد
.حالیه  متقاضی درخواست صدور پایانکار را دارند

34
7
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با توجه به نامه شماره 149746 مورخ 1396/07/29  رسده از کمیسیون محترم ماده است  
 ، مبنی بر وضعیت کسري پارکینگ در صورت  اعاده محوطه مسقف به حالت اولیه

باستحضار می رساند همانگونه که در فوق اشاره گردید فضاي مسقف حداقل ابعاد الزم جهت 
.پارکینگ ( 5 * 2/5 متر ) طبق ضوابط شهرسازي  را دارا  نمیباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم حضور 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 1.75 به 
ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 347608800(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  

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

جریمه 68.97  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/08/30 3/96/20169 تجدید 
نظر

کردمحله  
رسالت 
غالمعلی 
زاده

3-2-10178-95-1-0-0 34
8

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 113 مورخه 95/10/14 در 3/5 طبقه 
بانضمام زیرشیروانی ( با احتساب 9 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی بمقدار 31.13 متر 
مربع ) به زیربناي کل  1048/38 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام 
رسیده در حد اجراي نازك کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد حالیه برابر پالن نقشه 

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 9/45 متر -1

 مربع بانضمام تبدیل 6/91 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
در طبقات اول و دوم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -2
19/82 متر مربع (هر طبقه بسطح 9/91متر مربع) می باشد همچنین بسطح 3/33 متر مربع 
از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 6/66 متر مربع) به 

.فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
در طبقه  سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -3

22/80 متر مربع  (بسطح حدود 12/89 متر مربع از این مقدار مربوط به عدم رعایت عقب 
سازي و مابقی بصورت توسعه بنا در این طبقه ) می باشد همچنین بسطح 3/33 متر مربع از 

 فضاي راه پله در این طبقه به فضاي مفید واحد مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 5/67  متر مربع از مساحت زیرشیروانی  کاسته شده است -3

توسعه بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد -4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس از -5
پایان عملیات اجرایی ساختمان و قبل از صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود 
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.دستورات بعدي بحضور 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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ113265600(یکصد و  
سیزده میلیون و  دویست و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 33.71  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20172 بدوي فاز1نیروي  
دریایی خ 
رسالت 
دریایی

3-1-10009-5-1-0-0 34
9

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 33 مورخه 96/02/25 در 4/5طبقه 
بانضمام انباري در  زیرشیروانی ( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 669/34 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
آجر چینی طبقات می باشد و برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم بسطح 6/35 متر مربع-1

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 25/40 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 6/35 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/49 متر مربع از فضاي راه پله در 
هر طبقه (در طبقات اول الی چهارم در مجموع بسطح 1/96 متر مربع) به فضاي مفید واحد 

.هاي مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 4/22 متر مربع از مساحت زیرشیروانی کاسته شده است -3

تخلف انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد ضمناً الزم به ذکر است هر گونه مغایرت  -5

احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی 
مجدد می باشد

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ109939200(یکصد و  
نه میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 32.72  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/07 3/96/20173 بدوي فاز1نیروي  
دریایی 
چمران 
معرفت- 
دریایی2

3-1-10009-6-1-0-0 35
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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 46 مورخه 96/02/30 در 4/5طبقه 
بانضمام انباري در  زیرشیروانی ( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 669/34 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
آجر چینی طبقات می باشد و برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم بسطح 6/36 متر مربع-1

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 25/44 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 6/36 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/23 متر مربع از فضاي راه پله در 
هر طبقه (در طبقات اول الی چهارم در مجموع بسطح 0/92 متر مربع) به فضاي مفید واحد 

.هاي مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 4/32 متر مربع از مساحت زیرشیروانی کاسته شده است -3

تخلف انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد ضمناً الزم به ذکر است هر گونه مغایرت  -5

احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی 
مجدد می باشد

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

35
0

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 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ48610800(چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  ده هزار و  هشتصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 19.29  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20174 بدوي پشت صدا  
وسیما خ 
جنت ك 
پاکدامن

3-1-10014-1-1-0-0 35
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 داراي پروانه ساختمانی شماره 168 مورخه 
95/12/28  می باشد که  بصورت  5 طبقه روي پیلوت در 10  واحد مسکونی بازیربناي کل  

  1680/03  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی
 . درحد اجراي سربندي است وبراساس نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 5/18 مترمربع  -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 7/68 مترمربع ( هرطبقه  -2

 . 1/92 مترمربع )
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه پنجم بسطح 6/43 مترمربع . که کل افزایش بنا کمتر  -3
از 5% زیربناي پروانه می باشد .  رعایت پارکینگ میگردد حالیه درخواست صدور گواهی 

 . عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

35
1

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 168000000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/07 3/96/20175 بدوي بلوار  
چمران  
پاکدامن- 

یاس

3-1-10074-9-1-0-0 35
2

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 161.04  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ93,878,400(نود و  
سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 27.94  1
 

3360000  , 1394 احداث راه پله به بام
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شرح راي نوع 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 شماره 176 مورخه 
93/12/28  می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 188/12  مترمربع بصورت 5

  طبقه بازیرشیروانی بر روي پیلوت
در 7 واحد مسکونی بازیربناي کل 1161/51  مترمربع صادرگردیده . عملیات ساختمانی  

 : درحد سفیدکاري  است وبرابر نقشه ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 4/05 مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول بسطح 15/05 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه پنجم بسطح 0/33  مترمربع -3

 . افزایش بنا  درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله  بسطح 3/26 مترمربع  -4
افزایش واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 9 واحد مسکونی مسکونی که مساحت واحد  -5
کوچکتر در طبقه سوم 80/52 مترمربع ومساحت واحد کوچکتر در طبقه چهارم بسطح 

 . 80/52 مترمربع می باشد
با عنایت به افزایش واحدهاي مسکونی درصورت نصب درب براساس ضوابط جاري که   -6
برروي نقشه مشخص گردیده   پارکینگ شماره یک در نقشه حذف و تعداد یکواحد کسري 

پارکینگ کمیسیونی دارند توضیح اینکه پارکینگهاي
شماره 5 و 6 با هم درتزاحم بوده وکسري یکواحد پارکینگ درآمدي وبسطح 43/55   

 . مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی  دارند
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 4/53  مترمربع ودر طبقات بسطح 1/44 مترمربع  -7
وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم . همچنین درطبقات دوم الی چهارم بسطح 3/93 

 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد ( هرطبقه 1/31 مترمربع )
الزم به ذکر است که افزایش بناهاي مذکور کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد .   
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

35
2

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 

580,240(پانصد و  هشتاد هزار و  دویست و  چهل) ریال صادر می گردد. و در خصوص 
عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 145.06  0.1
 

40000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20176 بدوي  
پیرکالچاي- 

خ پیر 
کالچاي  

کاشفی-فرع
ي اول

3-2-10266-14-1-0-0 35
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 4,000,000(چهار میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

40000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/07 3/96/20176 بدوي  
پیرکالچاي- 

خ پیر 
کالچاي  

کاشفی-فرع
ي اول

3-2-10266-14-1-0-0 35
3

نظربه قدمت بنا و اینکه مقدار تعریض مورد نظر بر اساس طرح تفصیلی حدود7.90
مترمربع بوده ،وبا توجه به وضعیت معیشتی مالک وعدم تمکن مالی ذینغع ضرورتی بر 

قلع بنا نبوده به استناد تبصره 2 و موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 1495400(یک میلیون و  چهارصد و  

نود و  پنج هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 74.77  0.5
 

40000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سندارائه شده به صورت ششدانگ یک باب 
خانه به  مساحت  97.40  مترمربع  می باشد

: مداراي اعیانات به شرح ذیل باستناد نقشه هاي معماري ارائه شده می باشد *---*
یک باب خانه ویالیی با مصالح بلوکی و با راه عبوري جداگانه به مساحت 73.38 متر مربع -1

 
یک با خانه یک طبقه بر روي پیلوت با مصالخ بلوکی با کالف هاي افقی به  ( مجموع  -2

 همکف و طبقه اول ) 146.45 متر مربع
 قدمت بنا باستناد فیش برق ارائه شده به سال 1374 می باشد *-----*

 باستناد خط پروژه شماره 1996 به سطح 7.90 از اعیان در تعریض می باشد  *------*
واقع   R112 ملک باستناد طرح تفصیلی جاري در کاربري مسکونی و در پهنه *-------*

گردیده است لیکن با توجه به مساحت عرصه کمتر از 100 متر مربع و باستناد جدول شماره 5
 ضوابط طرح تفصیلی : به سطح 74.77 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح 145.06 متر 

 مربع داراي داخل تراکم می باشد
 داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *--------*

حالیه درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد، مراتب جهت صدور 
.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ابراهیم رستگار موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر افزایش بنا برخالف مدلول پروانه روستایی شماره 8029/1/1/1050 مورخ 

92/4/6 به متراژ 6.06 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 
18786000(هجده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.اما در خصوص سایر مساحی نظربه اینکه بناي احداثی داراي پروانه روستایی و 
نیز تمدید پروانه مورخ 94/8/9 می باشد لذا تخلف ساختمانی محرز نگردیده و از این 

حیث کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد. 

جریمه 201.66  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 3/96/20177 بدوي بلوارامام 
رضا(ع)پل 
دوم آج 
بیشه  
روبروي 
نماینگی 
پروتون 

کوچه سمیه 
15  

3-2-10317-71-1-0-0 35
4

در خصوص میزان کسري پارکینگ با عنایت به حضور کارشناس شهرداري منطقه 3 
مبنی براینکه با توجه به سال وقوع تخلف و پروانه اصداري روستایی ، موضوع کسري 

پارکینگ نیز منتفی می باشد.

سایر 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 163 
متر مربع.(طبق کروکی نقشه برداري ارئه شده عرصه بمساحت 167.87 متر مربع )

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان دو اشکوبه(یک طبقه بر روي همکف) در دو واحد 
.مسکونی  با سازه بتنی که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد

داراي پروانه روستایی از روستاي آج بیشه بشماره 8029/1/1/1050 مورخ 1392/04/06  
بصورت ساختمان دو اشکوبه (همکف :  پیلوت و یک واحد سوئیت و طبقه اول یک واحد ) 

. مجموعا در دو واحد مسکونی
.با زیربناي 195.60 متر مربع و رعایت دو واحد پارکینگ میباشند

طبق طرح تفصیلی خارج از محدوده و در حریم شهر قرار دارد .(فاقد کاربري میباشد) 
.طبق کروکی نقشه برداري اصالحی ارائه شده فاقد اضافه بنا نسبت به پروانه میباشند

بر اساس طرح تفصیلی فاقد کاربري بوده و اعیان خارج از تراکم است .(همچنین بر اساس 
ضوابط شهرسازي داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد)

همچنین در ضلع شمال رشته نهري وجود دارد که برابر نامه شرکت سهامی آب گیالن ثبت 
در دفتر شهرداري بشماره 162543 مورخ 96/08/15 حریم آن یک متر اعالم گردیده و در 

. محل رعایت شده است
الزم به توضیح است که  ساختمان احداثی داراي درب و پنجره به پالك مجاور ( که حریم 

.نهراست ) میباشند
برابر نامه بخشداري مرکزي رشت (ثبت در دفتر شهرداري بشماره 152135 مورخ 96/08/02 

.) فاقد طرح هادي میباشد
در خصوص عقب نشینی با توجه به اضهار نظر کتبی پیوست کارشناس خط پروژه منطقه 
.بدلیل قرار گیري ملک خارج از محدوده قانونی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد

مراتب با توجه به نامه شماره 220725 - 96/11/02 تصمیم کمیسیون ماده صد جهت صدور 
.دستور تقدیم میگردد

35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احمد سلیمانی فر نسبت به راي بدوي تحت شماره 
3.95.17864 مورخ 95.6.3مبنی بر احداث بناي تجاري جمعاً به متراز  72.13 مترمربع 

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد ؛با توجه به  انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 30000000ریال فلذا  مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 

165965 مورخ  96.8.20 به مبلغ 6000000 ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 72.13  0
 

100000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/30 3/96/20179 تجدید 
نظر

جاده 
الهیجان-آ

ج 
بیشه-جنب 
داروخانه 
اصغر نیا- 
فروشگاه 
   رنگ ابزار

3-2-10900-493-1-0-0 35
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک باب مغازه نسقی بمساحت 
.عرصه 33.60 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب مغازه دو طبقه با اسکلت فلزي و قدمت نصب کنتور 1370 
,داراي فعالیت شغلی فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل و تابلو نئون به ابعاد حدود 11.30در 1.2 

. متر بر روي پیشانی و بام
.بابت موارد فوق بالمانعی ارائه نگردیده است

: بر اساس نقشه معماري ارائه شده عرصه بمساحت 33.63 متر مربع و اعیان
. همکف بسطح حدود 33.63 متر مربع-1
. نیم طبقه بسطح حدود 2 متر مربع -2

طبقه اول بسطح حدود 36.5 متر مربع که از مقدار فوق بسط حدود 3.5 متر مربع بصورت -3
.کنسول بسمت معبر در ضلع غرب است
.با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ

بر اساس طرح تفصیلی در حریم شهر واقع گردیده , فاقد کاربري است و برابر گواهی پیوست 
.واحد نقشه برداري کال در مسیر خیابان قرار دارد
.مورد درخواست استعالم اداره راه و شهرسازي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد بشماره 231801 مورخ 1395/11/12 در خصوص 

, اعالم  مقدار عقب نشینی در طرح تفصیلی فعلی و آتی شهر رشت
برابر گواهی پیوست کارشناس خط پروژه منطقه در طرح تفصیلی قدیم کل ملک در مسیر 
خیابان قرار داشته و در طرح تفصیلی جدید ضلع شمال بصورت خیابان 45 متري پیش بینی 
گردیده که فاقد عقب نشینی بوده و در ضلع غرب با توجه به طول کوچه با عرض 10 میباشد 

.که وضع موجود آن 8 متري میباشد
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ایرج قربان نژاد و جمشید رستگار 
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 بناي مازاد بر 

تراکم به مساحت 63/74 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی سال 
وقوع تخلف (1387) بمبلغ 41,431,000(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  یک 

هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 63.74  1
 

650000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 3/96/20186 بدوي بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ بن 
دوم

3-1-10269-35-1-0-0 35
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 18/70 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 

معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف 1387 بمبلغ  1,215,500(یک میلیون و  دویست و 
 پانزده هزار و  پانصد)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 18.7  0.1
 

650000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احترامادرپاسخ به نامه شماره 159556 مورخه 96/8/11 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
درخصوص ملک مورد نظر که  بصورت   ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 132/12

 مترمربع داراي سندافرازي درسال 1377  مشتمل
بر یکباب خانه که براي آن پروانه شماره 316  مورخه 76/11/21  وگواهی پایانکار به شماره  
5764  مورخه 77/4/17 بصورت ویالیی  بازیربناي 82/7 مترمربع صادر گردیده . متعاقب آن 

 مالک بدون اخذ مجوز اقدام به  افزایش بنا درهمکف
بصورت پارکینگ  بسطح 40/86 مترمربع   وافزایش بنا در طبقه اول بسطح 40/88   

مترمربع  بازیربناي کل 164/44   مترمربع با نوع اسکلت بتنی  را نموده وبراساس استشهادیه 
 محلی ارائه شده از سوي مالک که به تایید هیئت امناء مسجد

علی ابن موسی الرضا(ع)  محل نیز رسیده تاریخ احداث آنرا سال 1387  اعالم نموده اند اما 
براساس وضع موجود درسال 1395 تبدیل به دو باب مغازه گردیده که بشرح ذیل می باشد   

 . وزیربناي آن شامل
  . افزایش بنا درهمکف بصورت پارکینگ بسطح 40/86  مترمربع  -1

تبدیل پیلوت به  دو باب مغازه به مساحتهاي باب اول  بازیربناي  18/88  مترمربع فاقد  -2
باکن وتابلو با شغل فعلی آرایشگري زنانه وباب دوم بازیربناي  21/36  مترمربع فاقد بالکن 

  . وتابلو با شغل فعلی بازیهاي کامپیوتري
  . افزایش بنا درطبقه اول  بصورت مسکونی  بسطح 40/88  مترمربع  -3

براي دوباب مغازه کسري دو واحد پارکینگ تجاري وبا توجه به عدم رعایت تراکم  -4
 درهمکف کسري یکواحد پارکینگ مسکونی نیز دارند

ضمنابا عنایت به طرح تفصیلی جدید  وبرابر خط پروژه پیوست به شماره 963  درحد خیابان 
12متري بسطح 0/32  مترمربع داراي عقب نشینی ودرحد خیابان 20 متري بسطح  69/98  

 .    مترمربع درکاربري فضاي سبز قراردارد
الزم به ذکر است که متقاضی با ارائه اجاره نامه عادي ادعا نموده که مغازه هاي مورد نظر از 
سال 1389 در محل فعالیت داشته این درحالی است که با توجه به استعالم به عمل آمده 

"درمحل همسایگان اظهار نظر نمودند که ملک فوق قبال
بصورت انبار استفاده میگردید وفعالیت شغلی درمحل نداشتند داراي گزارش که از طریق 

. کمیسیون محترم ماده صد  درحال بررسی می باشد

حال با توجه به توضیحات صدراالشاره باستحضار میرساند با توجه به اینکه قسمتی از  اعیان 
احداثی  درکاربري فضاي سبز احداث گردیده   ،  زیربناي طبقه اول بسطح  22/18 مترمربع 

 مازاد برتراکم وبسطح 18/7 مترمربع درحد تراکم
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می باشد وبا توجه به نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد وضعیت زیربناي طبقه اول  ( 
 . 40/88 مترمربع ) برابر توضیحات فوق به تفکیک درگزارش وفرم تحلیل تنظیم گردید

  
 

نظر به اینکه 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 126-96 مورخ 96/9/1 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1,000,000 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  به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 200000(دویست هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد 

جریمه 10.5  0
 

55000  , 1355 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/08 3/96/20222 بدوي خیابان امام  
خمینی - 
کوچه 
عاشوري 
نبش بن 

  بست 18

3-3-30246-16-1-0-0 35
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده،  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  1,765,500(یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار و  پانصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 74  0.1
 

1100000  , 1355
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم 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 خارج تراکم ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 43,213,000(چهل و  سه میلیون و  دویست 
و  سیزده هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 53.3  1
 

3300000  , 1355
 , 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 تعرفه شده توسط مامور خالف ناحیه سه، بر اساس مشاهدات بیرونی و عدم پیگیري 
مالک باستناد اخطاریه ناحیه بشماره 443/3/395 مورخ 1395/8/12 به عرصه بمساحت 
حدود 122 متر مربع بصورت یکباب خانه ویالیی  با زیربناي حدود 82 متر مربع  بهمراه 
یکباب مغازه  بمساحت حدود 10/5 مترمربع  با ارتفاع حدود 3 متر مربع (با فعالیت لباس 
فروشی  فاقد تابلو وبالکن)با قدمت سال 1355 میباشد .که مالک در سال 1395  اقدام به  
اضافه بنا بصورت اتاق چوبی  با زیربناي 13 متر مربع و محوطه مسقف زیر آن (راهرو) با 

زیربناي 5/3 متر مربع و احداث راه پله  فلزي جهت  دسترسی به اتاق چوبی بمساحت 3/60 
متر مربع   و نیز اقدام به احداث پارکینک سرپوشیده  با زیربناي حدود 17/40 متر مربع  با 
ارتفاع حدود 3 متر مربع ( با استعداد تبدیل شدن به مغازه ) داراي محوطه مسقف با ایرانیت 
که از بابت احداث آنها مدرکی در سیستم شهر . بمساحت حدود 6 متر مربع نموده است

شایان ذکر است که مغازه قدیمی با مغازه همجوار خود داراي .سازي منطقه مشاهده نگردید
سربندي مشترك بوده و با توجه به تحقیقات محلی مالک مغازه مجاور ، شخص دیگري 
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به ارائه نقشه وضع موجود از سوي .میباشد

در صورت ارائه نقشه برداري و . مالک وتهیه خط پروژه و  انعکاس ملک بر روي آن  میباشد
مراتب .پالن وضع موجود از سوي مالک  چنانچه مغایرتی موجود باشد قابل بررسی میباشد

.بپیوست اخطاریه ناحیه جهت اطالع ودستورات بعدي تقدیم حضور میگردد

35
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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 (اضافه بناي 
همزمانساز)، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
11,522,756(یازده میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار و  هفتصد و  پنجاه و  شش) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 25.29  1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 3/96/20223 بدوي اول خ  
فلسطین 
سه راه 
 چمران

3-2-10234-1-1-0-0 35
8

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 3 برابر ارزش 

معامالتی درخصوص بالکن تجاري، به مبلغ 86,400,000(هشتاد و  شش میلیون و  
چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24  3
 

1200000  , 1390 افزایش بالکن تجاري بیش از 
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

نظر به اینکه 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 قدمت 

ساختمان 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 828 مورخ 96/8/29 ارزش سرقفلی مکان موصوف (مابه التفاوت قیمت یک 

باب به دو باب مغازه) را به مبلغ 500000000 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 100000000(یکصد میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 32.94  0
 

1200000  , 1390 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/09/08 3/96/20223 بدوي اول خ  
فلسطین 
سه راه 
 چمران

3-2-10234-1-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبراساس بررسیهاي به عمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی 
بصورت یکباب ساختمان 3/5 طبقه  مشتمل بر 3 باب مغازه و5 واحد مسکونی که بازیربناي 

کل 567/10 مترمربع پروانه ساختمانی
شماره 39 مورخه 1380/2/15 صادرشده ومتعاقب آن از بابت توسعه بنا درهمکف بصورت  

تجاري بسطح 6/5 مترمربع ودرطبقات بصورت مسکونی بسطح 11/05 مترمربع برابر 
صورتجلسه 81/8/9 کمیسیون ماده صد

محکوم به پرداخت جریمه وبراي آن گواهی پایانکار  به شماره 36111مورخه 86/2/8  
بازیربناي 584/65  مترمربع صادرگردیده است وبرابر مدارك موجود درپرونده  مدارکی دال 

بر موافقت تفکیک آپارتمان از شهرداري
دریافت نگردیده .  حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر مهندس نقشه  
بردار گردیده وبراساس وضع موجود  مالکین اقدام به تغییراتی در بالکن مغازه ها نموده اند 

 ویکی از مغازه ها از یکباب به دوباب
 :  تبدیل گردیده وداراي مغایرتهایی  درزیربنا بوده که شامل

مابه التفاوت بناي مازاد برتراکم همزمان ساز درهمکف بصورت مسکونی بسطح 8/77  -1
 . مترمربع

افزایش بناي مجدد بصورت بالکن تجاري مازاد بر یک سوم بسطح 24 مترمربع درسال  -2
1390 . 

مابه التفاوت بناي مازاد برتراکم بصورت مسکونی همزمان ساز درطبقات   بسطح  16/52  -3
 .   مترمربع

تبدیل یکباب مغازه به دوباب به مساحت هاي یکباب حدود  15/8 مترمربع وباب   -4
دیگرحدود   17/14 مترمربع درسال 1390  که با توجه به تاریخ تبدیل فاقد کسري پارکینگ  

  . وعقب نشینی  می باشد
 .  مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت دستور  تقدیم 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ419227200(چهارصد و  نوزده 

میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 83.18  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/21 3/96/20225 بدوي شهدا  
کوچه 
متحدین 
انتهاي 

کوچه ینجم 
کوچه فیض 
 اهللا زاده

3-3-10148-48-1-0-0 35
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 4 مورخه 96/2/16  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی در همکف بسطح 3/46  مترمربع بصورت 3  

 طبقه روي پیلوت  با یکباب انباري در زیرشروانی
در3   واحد مسکونی بازیربناي کل 318/77  مترمربع که برابر صورتجلسه کارگروه فنی  
مورخه 95/10/5 با نصب دو درب به ابعاد 2/5 متري و3/5 متري که تاثیري درپارك حشیه 

اي ندارد موافقت و صادرگردیده عملیات ساختمانی
درحداجراي سربندي   است وبرابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده برخالف مدلول پروانه  

 : داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/99 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 72/24 مترمربع (  هرطبقه  -2
 24/08 مترمربع )

تبدیل راه پله در طبقات اول الی سوم به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 0/93 مترمربع   -3
 .  

. افزایش بناي درحد تراکم درزیرشیروانی بسطح 0/02 مترمربع -4

بسطح 34/8  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند رعایت  -5
 .  . پارکینگ میگردد

 . حالیه درخواست پرداخت خالف آن  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 صفرعلی محرم پور موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی چهارم و توسعه بنا در 
زیرشیروانی جمعاً به مساحت 94.53 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 555830520(پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  سی هزار و  پانصد و  
بیست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 94.53  1.75
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/11/25 3/96/20227 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 

رجایی سوم

3-1-10002-54-1-0-0 360

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 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 89 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ149,520,000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  پانصد و  بیست هزار )  ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 89  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 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 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 78.05  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 49 مورخه 93/07/02 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 519.83  متر مربع

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی  در حد بهره برداري  می باشد و برابر پالن نقشه  
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 8/21  متر -1
 مربع

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2
بمساحت 82/52 متر مربع (هر طبقه بسطح 20/63 متر مربع) می باشد

همچنین بسطح 0/76 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی چهارم در  
.مجموع بسطح 3/04 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است

.بمساحت 0/76 متر مربع در زیرشیروانی توسعه بنا دارد -3
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 89 متر مربع  -4

..داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
مطابق پروانه صادره طبقات سوم  و چهارم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی لحاظ -5

شده است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی
تبدیل شده است  که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از سه به چهار افزایش  

 یافته است بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه
معاونت معماري و شهرسازي در طبقه چهارم بمساحت 99/44 متر مربع اضافه بنا  94/10/15

 به دلیل افزایش واحد دارند که بسطح 20/63 متر مربع از این مقدار
مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است و بسطح 0/76 

.متر مربع مربوط به تبدیل فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 و عدم تامین پارکینگ مطابق  -6.

ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
 حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

توضیح اینکه گزارش حاضر صرفا بمنظور بروز رسانی تهیه و تنظیم شده است و از بابت 
 موارد مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 486216 مورخ 97/02/06

می باشد و در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

360
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مبلغ383640000(سیصد و  هشتاد و  

سه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 159.85  2
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 3/96/20231 بدوي سه راه  
کانادا - 

احمد زاده  
ك ناصح

3-3-10339-39-1-0-0 361

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 20142000(بیست میلیون و 

 یکصد و  چهل و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 33.57  0.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  111مورخه   88/5/31
می باشد که  بصورت  3/5طبقه در3 واحد مسکونی بدون راه پله به بام بازیربناي کل 374 

 مترمربع بااستفاده
از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح 33/57 مترمربع  صادرگردیده وتاکنون تمدید نگردیده 

 وفاقداعتبار می باشد ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  ودرخصوص
. فزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف بسطح  36/89 مترمربع -1

  .   افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه اول بسطح 36/89 مترمربع -2

   .  افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه دوم بسطح 36/89 مترمربع  -3

 .  .  افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه سوم بسطح 36/89 مترمربع  -4

 افزایش بنابصورت راه پله به بام  بسطح 12/29مترمربع می باشد  -5
رعایت پارکینگ براساس ضوابط پروانه میگردد .  حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد .

*-*- مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 
6611-13960132 مورخ 96/5/22 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 جمعا بمبلغ  
2927340(دو میلیون و  نهصد و  بیست و  هفت هزار و  سیصد و  چهل) 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 گیردو همچنین 

در خصوص عقب نشینی و حریم برق به اداره ثبت و اسناد اعالم گردد.

جریمه 37.53  0.1
 

780000  , 1393 احداث بناي جداساز 1396/09/21 3/96/20232 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 
شهرك 

ولیعصر(عج
)  انتهاي 
کوچه 
  چهارم

3-3-10093-57-1-0-0 36
2
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت نسقی طبق مبایعه نامه ارائه شده بمساحت 
 245/35 متر مربع میباشد

بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی (ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
مهندسی ) عرصهوضع موجود را 245.35 اعالم نموده بود

که وضع موجود با توجه به نقشه پیوست بمساحت عرصه 252/32 متر مربع میباشد
شامل یکباب خانه مسکونی  با زیربناي 33 متر مربع بانضمام سرویس بهئداشتی و حمام   

 جداساز در محوطه با زیربناي 4/53 متر مربع
با قدمت سال 1393 بصورت احداث بدون مجوز میباشد

.پارکینگ در محوطه تامین میگردد 
شایان ذکر است بر اساس ضوابط   کمتر از حداقل مساحت براي یک احداث بصورت 

مسکونی تک واحده ( حداقل 60 متر مربع ) میباشد
در حد شمال و جنوب کابل برق عبور نموده که جهت مشخص شدن وضعیت و حریم آن نیاز 

به استعالم از اداره مربوطه میباشد
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم اداره راه و شهرسازي را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 410 ( بپیوست  ***
)بمساحت 10/84 متر مربع از عرصه وضع موجود در تعریض کوچه 10 متري حد شمال  قرار 

.میگیرد
و بمساحت 36/84 متر مربع در حد شمال درحریم کابل برق قرا ر میگیرد ( که از این مقدار 

بمساحت 10/84 متر مربع هم در تعریض و هم در حریم کابل برق قرار میگیرد)
نیز واقع میگردد ( که از این  G312 و بمساحت 15/40 متر مربع  در حد جنوب  در  کاربري

مقدار 8/73 از اعیان میباشد)
.میباشد (R121 )ومابقی در کاربري مسکونی

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

36
2
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 220600800(دویست و  بیست میلیون و  ششصد هزار و  
هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 43.77  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/09/21 3/96/20235 تجدید 
نظر

پشت صدا  
و سیما جام 
جم جام جم

3-1-10013-1-1-0-0 36
3
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 112 به تاریخ 95/10/03 به صورت 5.5 طبقه و رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه چنجم و در 10 واحد مسکونی با زیربناي 1549.57 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 0.49 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 1.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.49 مترمربع  -2

(
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 31.66 مترمربع ( عدم رعایت 2 مترعقب سازي در   -3

طبقه )
توسعه انباري در زیرشیروانی به سطح 3.80 متر مربع -4
توسعه راهرو در زیرشیروانی به سطح 5.61 متر مربع -5

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 0.25 متر  -6
مربع

با توجه به میزان تخلف زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه ساختمانی صادره ،  *--*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد

رعایت 10 واحد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو درحد غرب ( 3 درب و هرکدام به طول 3 متر ) و در  *----*

 حد جنوب ( 2 درب و هر کدام به طول 3 متر ) در زمان پایان کارالزامی می باشد
رعایت پخ دو گذر در نقطعه اتصال حدود غربو جنوب به طول 1.80 متر در زمان  *-----*

پایان کار الزامیست

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به 

مبلغ 201,549,600(دویست و  یک میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 119.97  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/21 3/96/20241 بدوي امین الضرب 
خ احمدزاده

  

3-2-10322-26-1-0-0 36
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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 504000000(پانصد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 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 79,296,000(هفتاد و  نه میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 5.9  4
 

3360000  , 1396 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 و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,425,984,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 169.76  2.5
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري مسکونی به **--**
شماره 79مورخ 95/08/04 به صورت 4.5طبقه با زیر زمین  به مساحت 1817.74مترمربع در 

 8 واحد مسکونی
و 5واحد مغازه که به استناد بند4 مورخ 94/03/27 کمیسیون ماده 5 صادرگردیده **--**
است.درحال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی و بازدید انجام شده در 

مرحله سفت کاري
:موارد مغایرت زیر بیشتر از 5 % زیربناي پروانه  مشاهده گردید**--**

.زیرزمین حذف گردیده است**--**
در طبقه همکف 30.08 مترمربع افزایش بناء خارج از طول 60 به صورت پیلوت **--**

.جهت پارکینگ مسکونی دارند
کاهش تعداد واحد تجاري از 5 به 4 واحد  و تبدیل 5.9مترمربع مساحت مسکونی **--**

 در همکف به تجاري
افزایش بناء به صورت مسکونی در طبقات اول تا سوم خارج از تراکم و خارج از **--**

طول 60 % به مساحت  21.52مترمربع در هرطبقه(64.56مترمربع مجموع 3 طبقه)
افزایش بناء به صورت مسکونی در طبقه چهارم خارج از تراکم و خارج از طول 60 % **--**
 به مساحت 75.12مترمربع که از این مقدار 53.6مترمربع عدم رعایت دومتر عقب سازي 

.بوده است
با توجه به عدم رعایت سقف تراکم  اعطائی کل تراکم  به مساحت 119.97مترمربع **--**

.تخلف محسوب می گردد
 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 23.27مترمربع**--**

کسري 3 واحد پارکینگ تجاري دارند. (پارکینگ شماره 5 به دلیل عدم تامین راه **--**
عبور مورد قبول نمی باشد)

.سطح اشغال همکف از 64.59% به 70.76%افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 421 مورخ 
1396/08/14 اصول فنی ، بهداشتی و رعایت ارتفاع ، اشرافیت ، نورگیري همجوار و 
همبادي 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 نیم برابر ارزش معامالتی در 
خصوص اضافه بنا به مساحت 53/58 متر مربع بمبلغ 249,147,000(دویست و  چهل و 

 نه میلیون و  یکصد و  چهل و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 53.58  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/21 3/96/20247 بدوي کمر بندي  
خرمشهر- 
میدان 
ولیعصر 
کوي 

طالقانی  
طالقانی 

-فرعی دوم

3-3-10175-10-1-0-0 36
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 16/68 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 25854000
(بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر 

و اعالم میگردد .

جریمه 16.68  0.5
 

3100000  , 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 40مورخ 94/07/9 به صورت 
3/5 طبقه با نضمام انباري در زیر شیروانی

در 5 واحد مسکونی  با استفاده از  سقف تراکم اعطائی  بسطح 16/68 متر مربع میباشد  
حالیه عملیات ساختمانی  در طبقه همکف در حد سفت کاري و در طبقات در مرحله  سفید 

.کاري میباشد
.بر اساس نقشه تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی  موارد زیر مشاهده گردید

 %داراي اضافه بنا  بسطح 0/9 متر مربع در  طبقه همکف   خارج تراکم خارج از طول 60 -1
 %داراي اضافه بنا  بسطح 17/44 متر مربع در  طبقه اول خارج تراکم خارج از طول 60 -2

 %داراي اضافه بنا  بسطح 17/44 متر مربع در  طبقه  دوم   خارج تراکم خارج از طول 60 -3
 %داراي اضافه بنا  بسطح 17/44متر مربع در  طبقه سوم   خارج تراکم خارج از طول 60 -4

 کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 2/74 متر مربع -5
کاهش سطح راه پله در طبقات همکف تا سوم بمساحت 0/36 متر مربع( هر طبقه 0/09  -6

.متر مربع) و تبدیل آن به بناي مفید
:از آنجائیکه  عملیات ساختمانی  همکف در حد سفت کاري میبا شد  -7

و با توجه به عدم  داشتن شعاع گردش الزم ، در مورد  کسري یا عدم کسري پارکینگ  1-7 
 (پارکینگ هاي شماره 2 و 3 و4)

در زمان پایانکار با توجه به پارك عملی قابل  اظهار نظر میباشد.  درب هاي  پارکینگ و نفر 
.رو  اجرا نگردیده است

.رعایت  حداکثر ارتفاع 2/40 متر پیلوت ( همکف) در زمان پایانکار ازامی است -2-7
با توجه به اینکه افزایش بنا بیشتر از 5 درصد زیربناي پروانه میباشد بمساحت 16/68  -8

.متر مربع اضافه بنا  ناشی از سقف تراکم اعطایی دارد
شایان ذکر است که در زمان پروانه طبقه اول 2 واحد بوده که حالیه به 1 واحد تبدیل شده و 
.طبقه سوم 1 واحد بوده که تبدیل به 2 واحد گردیده است ولی در کل افزایش واحد ندارد

.داراي کسري فضاي باز بمساحت 0/9 متر مربع میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/96/20247 مورخ 1396/09/21 میباشد ***
****مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلییل درآمدي تقدیم حضور 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 قادر صبري موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ کاهش سطح راه پله و 

افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 7.44  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 

یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 23064000(بیست و  سه میلیون و  شصت و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7.44  1
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/21 3/96/20248 بدوي پاستوریزه  
  شهدا نوري

3-3-10100-5-1-0-0 36
6

با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 810000000 
ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 179664مورخ  96.9.8 به 
مبلغ 162000000(یکصد و  شصت و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 20.37  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري 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 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 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 داراي پروانه ساختمانی شماره  127  مورخه 
 95/11/09 می باشد

که بصورت 3/5 طبقه در3 واحد مسکونی با استفاده از سقف تراکم درهمکف بسطح 1/54 
 مترمربع ودر طبقات

بسطح 48/98 مترمربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سفیدکاري است وبرخالف 
 : مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 1/62 مترمربع -1
 . کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/24 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -2

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/4 متر و تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه   -3
فاقد

 بالکن بسطح 20/37 مترمربع 
 افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 4/86 مترمربع ( هرطبقه -4

 مترمربع ) 1/62
کاهش سطح راه پله درطبقات بسطح 0/72 مترمربع ( هرطبقه 0/24 مترمربع ) و -5

 . تبدیل آن به بناي مفید
 . کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -6

. توضیح اینکه افزایش بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد
. همچنین در زیرشیروانی بسطح 1/67 مترمربع کاهش بنا دارند 

 . حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

36
6

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

جمعاً بمبلغ 92400000(نود و  دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.75  2
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/10/19 3/96/20252 بدوي مدرس -  
میدان 
نیروي 
دریایی  
نارون  بن  

1.3

3-1-10192-48-1-0-0 36
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی شماره 103 مورخه 
95/09/29 در 5/5 طبقه  بانضمام زیرشیروانی در  10 واحد مسکونی می باشد که با استفاده 

  از  سقف تراکم اعطایی و با زیربناي 1472/28
متر مربع با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی درحد 
سفیدکاري است وبراساس نقشه برداري ارائه شده در طبقات همکف الی چهارم بسطح 1/88

  مترمربع ودرزیرشیروانی بسطح 0/54
مترمربع نسبت به پروانه  داراي کاهش بنا  اما در طبقه پنجم بسطح 13/75 مترمربع داراي 
افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد   . رعایت پارکینگ 

 . میگردد
ضمن اینکه افزایش بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد . حالیه  
.درخواست صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

36
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقه همکف، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
431,524,800(چهارصد و  سی و  یک میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 42.81  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 3/96/20253 بدوي فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 36
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 161مورخه 95/12/28 در 3/5 طبقه  ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و یک باب مغازه در همکف و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي  
720/77 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اجراي میلگردهاي ستون 
طبقه همکف (بدون بتن ریزي و اجراي سقف) بوده  حالیه برابر گزارش ناظر ساختمان و پالن 

:معماري  ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح خواهد بود
تا این مرحله مطابق میلگرد گذاري  ستونها (با توجه به پالن) اضافه بنا بسطح 42/81 متر -*

..مربع دارند
هر گونه مغایرت احتمالی با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و پس از بازدید از ملک  *
قابل بررسی مجدد خواهد بود و در خصوص پارکینگ هاي احداثی پس از اجراي کامل 

ساختمان اظهار نظر می گردد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

36
8

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 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  
118,063,500(یکصد و  هجده میلیون و  شصت و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 50.78  0.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 3/96/20254 بدوي برادران  
موالیی-خ 
موالیی  21

3-3-10252-32-1-0-0 36
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.

سایر 53.32 3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  1396/2/18می باشد 
که بدون استفاده از  سقف تراکم اعطایی  بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 2   واحد مسکونی 

 بازیربناي کل  288/31  مترمربع صادرگردیده
 :  عملیات ساختمانی درحد نازك کاري است ودرخصوص

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 13/04 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم  بصورت مسکونی بسطح 37/74  -2

مترمربع ( هرطبقه  بسطح  12/58 مترمربع)
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که مساحت واحد مورد  - 3
نظر در طبقه سوم به کسر راه پله و افزایش بناي اعالم شده دراین طبقه بسطح53/32 

 . مترمربع می باشد
رعایت تعداد درب وپارکینگ براساس ضوابط میگردد .   توضیح اینکه درصورت ارائه نقشه 
برداري  تایید نظام  چنانچه مغایرتی درزیربنا داشته باشد قابل بررسی مجدد می باشد  

داراي   سوابق درواحد محترم واحد خالف  بوده  که برابر
صورتجلسه کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي مشاهده  
نگردید حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

 .

36
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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 21,591,500(بیست و  یک میلیون و  پانصد و  
نود و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.93  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 3/96/20256 بدوي نیروي  
دریایی 

مدرس گل 
سرخ بن 
بست 6

3-1-10270-87-1-0-0 37
0

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 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  462954000(چهارصد و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.34  1
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 148  مورخه 
92/8/6  بصورت 3/5 طبقه می باشد که   با استفاده از سقف تراکم اعطایی درطبقات بسطح 

13/93 
مترمربع بازیرشیروانی  در دو واحد مسکونی  بازیربناي  کل  305/5 مترمربع صادرویکبار  
درمورخه 95/11/26 تمدید گردیده  ،  عملیات ساختمانی درحد سفید کاري است وبرخالف 

 :  مدلول پروانه درخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 18/86 مترمربع -1

 . تبدیل راه پله درهمکف به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 5/14 مترمربع -2
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 56/58 مترمربع( هرطبقه  -3

 .18/86 مترمربع )
تبدیل راه پله در طبقات اول الی سوم به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 18/27 مترمربع  -4

.(هر طبقه 6/09 مترمربع )
افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي واحد در طبقه سوم  -5

  . به کسر افزایش بناي ذکر شده بسطح 48/59 مترمربع می باشد
  . بسطح 37/77 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند  -6
رعایت 3 واحد   پارکینگ  گردیده وهمچنین درزیرشیروانی وراه پله به بام بسطح  29/35 
مترمربع داراي کاهش بنا  اما سطح  انباریها بسطح 1/9 مترمربع بیشتر از 5 متر مربع مجاز 

 . وخارج از تراکم می باشد
داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 96/9/27  محکوم به 

. پرداخت جریمه گردیده
الزم به ذکر است که با توجه به استفاده از 10% تراکم تشویقی اسانسور درطبقات  واینکه 
آسانسور دراجرا حذف گردیده بسطح 10/26 مترمربع مابه التفاوت بناي مازاد برتراکم زمان 

 صدور
پروانه نیز دارند حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور 

  .  تقدیم میگردد

37
0

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 محمدحسن صنعتی کنفی نسبت به راي شماره  
3.96.19988 مورخ 96.9.7  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 1.75به 1.25 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 60.43 مترمربع به مبلغ  253806000(دویست و  پنجاه و  سه 

میلیون و  هشتصد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 60.43  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 3/96/20257 تجدید 
نظر

 
فلسطین-
ك حقیقت 

  جو

3-2-10174-13-1-0-0 37
1

  در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي به متراژ 22.43 مترمربع اعتراض موجه و موثري 
بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 22.43  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 131 مورخه 95/11/13 در 3/5 طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی ( با احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 433/41 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
آجر چینی طبقات می باشد  حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 7/06متر -1

 مربع
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2

بمساحت 50/79 متر مربع (هر طبقه بسطح 16/93متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/86 
متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 2/58 متر 

.مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 4/06 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 22/43  متر  -4
..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد توضیح اینکه با توجه به عدم اتمام عملیات  *
.ساختمانی هر گونه مغایرت احتمالی در زمان صدور پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث 
بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به عدم 

ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11451375(یازده میلیون و  

چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج)  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.7  1
 

303750  , 1381
 , 1384

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 3/96/20258 بدوي کرد محله  
شهدا 
حسینی

3-2-10155-64-1-0-0 37
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه داخل تراکم، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 936,765(نهصد و  

سی و  شش هزار و  هفتصد و  شصت و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 30.84  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم 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 1.25 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 28,476,562(بیست و  هشت 
میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار و  پانصد و  شصت و  دو) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 50  1.25
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

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 21.65  0
 

455625  , 1384 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 158 مورخه 80/7/16  
می باشد که  بصورت  دوبلکس  در  یکواحد مسکونی بازیربناي کل 84   مترمربع 

 صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري
می باشد ودرخصوص افزایش بنا بسطح 2/75  مترمربع داراي سوابق که برابر نامه شماره 
11081 مورخه 281/4/29دستور پرداخت خالف آن بصورت تقسیطی انجام شده وبراي آن 

گواهی عدم خالف به شماره 12883 مورخه 81/12/6 صادر
 . گردیده

 : . حال با عنایت به نقشه ارائه شده مالک اقدام به
افزایش بنا درهمکف بسطح 14/65 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 4/7 مترمربع مازاد  -1

 . برتراکم وبسطح 9/95 مترمربع درحد تراکم می باشد
 . تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح 22 مترمربع -2

 . افزایش بنا درطبقه اول بسطح 20/89 مترمربع -3
افزایش واحدهاي مسکونی از یکواحد به دو واحد مسکونی که زیربناي واحد کوچکتر  -4

 . درطبقه همکف به کسر افزایش بناي ذکر شده بسطح 21/65مترمربع می باشد
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند .  براساس طرح  -5

تفصیلی براي عرصه فوق تراکم همکف 70%  مورد استفاده 74/57 % و تراکم مجاز طبقات 
 140درصد می باشد

الزم به ذکر است که براساس خط پروژه شماره 870  فاقد عقب نشینی می باشد حالیه 
 . درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

37
2

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، ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3  برابر 

ارزش معامالتی براي اضافه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
283,371,000(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  یک هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.47  3
 

3100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/10/16 3/96/20260 تجدید 
نظر

خ امین  
الضرب  
نرسیده به 
حمام بهار 
روبروي 
بانک 

صادرات 
سابق

3-2-10084-1-1-0-0 37
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري (بالکن)، ضمن نقض راي 
بدوي، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

239,862,500(دویست و  سی و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.95  2.5
 

3100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/10/16 3/96/20260 تجدید 
نظر

خ امین  
الضرب  
نرسیده به 
حمام بهار 
روبروي 
بانک 

صادرات 
سابق

3-2-10084-1-1-0-0 37
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 1 به تاریخ 96/02/169 به صورت 4 باب مغازه بانضمام بالکن در حد 1/3 و  با 

زیربناي 125.99 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

. اتمام رسیده است
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف زیر بنایی  به صورت  توسعه بنا   *----*

 تجاري در مجموع  به سطح 58.79 متر مربع می باشد
: توسعه بنا مذکور به جزء به شرح ذیل می باشد *-----*

 مغازه شماره 1 : توسعه بنا در بالکن به سطح 3.18 متر مربع به صورت خارج از 1/3
 مغازه شماره 2 :  توسعه بنا در بالکن به سطح 4.83 متر مربع به صورت خارج از 1/3

مغازه شماره 3 : توسعه بنا در همکف به سطح 15.29 متر مربع و در بالکن به سطح 10.99 متر 
 مربع که از این میزان به سطح 5.89 متر مربع به صورت خارج از 1/3 می باشد

مغازه شماره 4 : توسعه بنا در همکف به سطح 15.18 متر مربع و در بالکن به سطح 12.04 متر 
 مربع که از این میزان به سطح 6.33 متر مربع به صورت خارج از 1/3 می باشد

باتوجه به میزان توسعه بناي تجاري به صورت جزء و با در نظر گرفتن ضوابط   *---*
 پارکینگ ، ملک مذکور  فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
در خصوص بازشو در پخ دو گذر در حد شمال و جنوب به کوچه الزم به ذکر می  *-----*
باشد رعایت دیوار 80 سانتی از کف و تنها شیشه بند به صورت نورگیر مجاز بوده و نصب 

 درب آمد و شد در پخ دو گذر ممنوع می باشد
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

37
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کاربر و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا ششم جمعاً بمساحت 

101.19 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 679996800(ششصد و  
هفتاد و  نه میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 101.19  2
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/10/16 3/96/20261 بدوي بلوار  
انصاري - خ 
دفاع  بن 

نهم

3-3-10027-2-1-0-0 37
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 215  مورخه  
93/12/28  می باشد که به استناد بند 7صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/09/10 

 بصورت6/5 طبقه در12 واحد مسکونی
بازیربناي 2238/05 مترمربع  صادرگردیده است.عملیات ساختمانی در حد پایانکار می   
باشد و پروانه داراي اعتباري می باشد.با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط 

 %متقاضی موارد تخلف زیر در محدوده 5
:زیربناي پروانه صادره مشاهده گردید

% اضافه بناء در طبق همکف به مساحت 13/35مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول 60-
 اضافه بناء در طبقه اول تا ششم هر کدام 14/64مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول 60-

%
 کاهش بناء درزیر شیروانی به مساحت 12/61مترمربع-

در مجموع 101/19مترمربع خالف ساختمانی دارد-
2/04مترمربع بابت افزایش انباري زیر شیروانی بیشتر از 5مترمربع اضافه بناء در آمدي  -

.دارد
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است(پارکینگ شماره 9و14 و همچنین 10و11 مربوط به -

 یک واحد می باشد که با تزاحم یک به یک مورد تایید است)
بام از حالت شیروانی به تراسی تغییر پیدا کرده است که رعایت دیوار حائل 1متري به شکل -

جانپناه گردیده است.(مطابق ضوابط 5 طبقه و بیشتر مجاز می باشد.)
.نماي جانبی اجرا گردیده است-

در خصوص پارکینگ شماره 1 پس از آزمایش پارك عملی پس از برگشت از **--**
کمیسیون و پیش از صدور پایانکار اظهارنظر خواهد شد.(در صورت عدم تامین کسري 

پارکینگ عوارضی دریافت خواهد گردید.)
*-*- درخواست گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

37
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 حامد جاهدي دلیوند موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً بمساحت 

58.81 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 296402400(دویست و  
نود و  شش میلیون و  چهارصد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 58.81  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20262 بدوي کردمحله -  
خ فلسطین 
کوچه بانک 

ملی

3-2-10158-17-1-0-0 37
5

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 7.07 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ11,877,600(یازده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7.07  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 89 - 95/08/16 بصورت 3.5 
طبقه در 3 واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي

کلی 531.65 متر مربع و با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 7.07 متر و 10% تشویقی  
 آسانسور

.بهمراه سایبان در تراز کف طبقه اول جهت تامین پارکینگ , مربع صادر گردیده است
.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري مییباشد

بر اساس نقشه برداري ارائه شده  داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل است ؛ 
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 5.92 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2
52.89 متر مربع(هر طبقه بسطح حدود 17.63 متر مربع)

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 7.07 متر مربع -3
. کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 0.36 متر مربع

. فاقد کسري پارکینگ 
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 قادر صبري نسبت به راي شماره  3.96.20061 مورخ 96.9.11  
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 1.5به 1 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 10.08 مترمربع 

به مبلغ  31248000(سی و  یک میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 10.08  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20265 تجدید 
نظر

شهدا  
کوچه 
برادران 
موالئی  

کوي وحدت 
 یاکوچه 19
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 128  مورخه 95/11/9 
می باشد که با رعایت دو متر عرض حیاط خلوت از ضلع شرق بصورت 2  طبقه روي پیلوت 

 در 2
واحد مسکونی بازیربناي کل   234/75 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی برابر  

پروانه صادره درحد  نازك کاري   است وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 
 : داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 3/36 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح 6/72 مترمربع ( هرطبقه 3/36  -2

 مترمربع )
ضمنا درراه پله به بام بسطح 1/47 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد .  حالیه درخواست 

 . پاسخ استعالم بانک  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
 . ضمنا افزایش بناي فوق کمتر از 5%  زیربناي پروانه می باشد

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، 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,413,081,600(یک میلیارد و  چهارصد و  سیزده میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 210.28  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20269 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 
شرکت 

نفت-رسال
ت دوم 4 
متري-کوچ
ه شهید 
بشیري

3-3-30223-1-1-0-0 37
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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 71.88 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 احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار تراکم اعطایی، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,491,200(یازده 
میلیون و  چهارصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 6.84  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20269 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 
شرکت 

نفت-رسال
ت دوم 4 
متري-کوچ
ه شهید 
بشیري

3-3-30223-1-1-0-0 37
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 28مورخ 94/06/10 به 
صورت 3/5طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 479/56مترمربع که با استفاده از سقف 

تراکم اعطائی به مساحت 6/84مترمربع صادر گردیده است
و پروانه تا این تاریخ فاقد اعتبار می باشد.در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده 

ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد  وبه استناد  نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
:موارد تخلف زیر بیشتر از 5درصد مساحت پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 52/57مترمربع در طبقه همکف -
به صورت پیلوت جهت پارکینگ که از این مقدار 4/12مترمربع احداث آسانسور در همکف 

.می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 52/57مترمربع در طبقه اول تا -
سوم  به صورت مسکونی که از این مقدار 2/88مترمربع احداث آسانسور در هرطبقه می 

.باشد
تبدیل 3 واحد مسکونی به 6 واحد که در طبقات اول ،دوم وسوم  تعداد واحدها از یک به -
دو واحد افزایش یافته است مساحت واحد کوچکتر 76/53متر مربع می باشد که از این 

مقدار  به سطح 52/57متر مربع  در اضافه بناء محسوب گردیده است
و درمجموع به مساحت 71/88متر مربع در سه طبقه مطابق نامه شماره  166296-1394 
.مورخ 94/10/15 معاونت معماري و شهرسازي اضافه بنا بابت  افزایش تعداد واحد دارند

 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 2/19 متر مربع-
با توجه به پالن جانمائی پارکینگ ارائه شده فاقد کسري پارکینگ می باشد. و با توجه به -
 افزایش عرض درب ها ي حد غرب از 4 و3 به 5 و 4متر  با توجه به اینکه در پارك حاشیه اي

جهت پارك خودرو عبوري تاثیري ایجاد نمی کند به استناد نامه شماره 39518مورخ 
94/03/27 معاونت معماري و شهرسازي با اخذ عوارض دو واحد پارکینگ مسکونی پارکینگ 

.ها مورد تایید می باشد
توضیحاً اینکه راه پله به بام در زیرشیروانی با مصالح فلزي ثابت اجرا شده است که در زمان -
.بازدید در حال اجرا بود و در خصوص استحکام آن نیاز به گواهی مهندس ناظر می باشد

کسري حد نصاب فضاي باز مسکونی با توجه به افزایش واحد به مساحت 97/97مترمربع -
.دارند

.سطح اشغال همکف از 53.59% در همکف به 79.91% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 900000000(نهصد میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 180.55  0
 

1020000  , 1394 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/09/21 3/96/20272 تجدید 
نظر

امام حسین  
  کمربندي 
مدرس خ 
دولت 
کارواش 
ایرانیان

3-2-10222-14-1-0-0 37
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توضیحات بازدید فرم کاربري و فرم تحلیل صرفا بر اساس راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/96/20272 مورخ 
96/09/21 به درخواست واحد درآمد جهت اخذ عوارض تکمیل گردیده است
 :و گزارش وضع موجود ملک بشرح ذیل قبال درج سیستم گردیده است

احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق دو جلد سند مالکیت ارائه شده بصورت 
ششدانگ یکباب انباري و زمین محصور بمساحت 180.55 متر مربع که وضع موجود

بصورت یک واحد تجاري (بدون مجوز)با کاربري نمایشگاه فروش اتومبیل بوده که مطابق  
پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه وضع موجود آن 178.43 متر 

مربع بوده
که مشتمل است بر دفتر کار بمساحت 22.88 متر مربع (با توجه به اظهارات متقاضی قبالً  
-حدود سال 91 -به عنوان کارواش از آن بهره برداري می گردید و در سال 94 تعمیرات کلی

شامل:نصب سرامیک،سقف کاذب ومرمت سربندي و ...)شده است بانضمام یک باب )
.سرویس بهداشتی در محوطه بمساحت 5.90 متر مربع با قدمت احداث سال 94 می باشد

از فضاي باقیمانده عرصه بمساحت 149.65 متر مربع بعنوان محوطه تجاري استفاده می شود 
و باتوجه به فضاي باز باقیمانده و جانمایی پارکینگ ها مطابق پالن 2 واحد کسري پارکینگ 

.تجاري دارد
شایان ذکر است با توجه به سوابق ثبت شده در سیستم  داراي راي تخریب کمیسیون بدوي 
 ماده صد بشماره 3/95/19202 مورخه 95/12/16 می باشد و متعاقب آن از بابت دفتر فروش
بمساحت 30 متر مربع و تبدیل محوطه بمساحت 150/55 متر مربع داراي راي تجدید نظر 
کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه  بشماره 3/96/20272 مورخ 96/09/21 (با توجه به 

(گزارش غیابی
و پرونده مفتوح در واحد خالف است که با توجه به ارائه اسناد و مدارك گزارش وضع موجود  

:نسبت به راي داراي مغایرت بشرح زیر می باشد
با توجه به ارائه نقشه و جانمایی پارکینگ ها 2 واحد کسري پارکینگ دارد *--*

زیربناي مندرج در گزارش غیابی (30 متر مربع) نسبت به وضع دقیق موجود 1/22  *--*
متر مربع کاهش دارد

قدمت احداث دفترکار موجود سال 91 می باشد که با انجام تعمیرات کلی در سال 94  *--*
(شامل نصب سرامیک و سقف کاذب و مرمت سربندي و ...)به حالت وضع موجود در آمده 

است و سرویس
بهداشتی موجود در محوطه در سال 94 احداث شده است 

باستناد خط پروژه شماره 1682 پیوست بمساحت حدود 20.36 متر مربع از عرصه در  *--*
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مسیر تعریض بلوار 51 متري اصالحی حد شرق قرار دارد
مقدار تبدیل غیر مجاز محوطه در گزارش غیابی 150/55 متر مربع می باشد که مقدار  *--*

وضع موجود آن 149/65 متر مربع است
حالیه با توجه به ارائه مدارك و مستندات و نقشه وضع موجود تقاضاي اصالح راي موجود را 

دارد
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد.

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 235334400(دویست و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  سی و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.02  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/10/19 3/96/20273 بدوي شالکو کوي  
امینی   
متقین

3-2-10097-6-1-0-0 37
9

در خصوص     42.05   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.

سایر 42.05  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 25 به تاریخ 96/02/20 به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی با زیربناي 

658.72 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 6.48 متر مربع -1
در همکف به سطح 14.15 متر مربع به صورت بارانداز با مصالح همگن ( بتنی ) و  *--*

  متصل به ساز احداث شده است
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 24.68 مترمربع ( طبقه اول به سطح  -2

17.99 و طبقه دوم  به سطح 6.69 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید درطبقات و در مجموع به سطح 4.04  -3

مترمربع
افزایش تعداد واحدها از 5 به 6 واحد -4

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه اول از یک واحد به دو واحد مسکونی  و  *----*
زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا به سطح 42.05 متر مربع

با توجه متراژ تخلفات زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه ساختمانی صادره ،  *-----*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد

رعاتی تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *------*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد *-------*

با توجه به جانمایی پارکینگ ها ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي  *--------*
خواهد بود

سطح اشغال مجاز پروانه 50% --- مورد استفاده زمان پروانه %57.87  *--------*
% ----- استفاده شده کنونی 59.38

تراکم مجاز پروانه 150%--- مورد استفاده زمان پروانه %157.33-----   *---------*
%استفاده شده کنونی 167.23

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 58.65 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/10/23 3/96/20274 بدوي خ شهدا  
دیانتی - خ 
استقالل 
نبش 10

3-3-10122-113-1-0-0 38
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 ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ895,944,000(هشتصد و  نود و  

پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 153.6  1.75
 

3360000  , 1395 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 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 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا 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 358,260,000
(سیصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 213.25  0.5
 

3360000  , 1395 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 2 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 156,710,400(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد و  ده 

هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 23.32  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 117 مورخه 94/12/6  
می باشد که مطابق با بند9  صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخه 94/3/27  وبند 2 

 صورتجلسه کمیسیون ماده  پنج مورخه 94/6/17 مبنی بر اینکه
ملک درپهنه  مختلط قرار دارد وساخت وساز صورت گرفته وقرار گیري ملک در معبر 16 
متري با حفظ کاربري با احداث بنا ي تجاري مسکونی 4 طبقه روي پیلوت ودو باب مغازه به 

مساحت 30  مترمربع  ورعایت سطح اشغال 55% ورعایت ارتفاع واحد
تجاري به میزان3/4  متر وتامین پارکینگ به تعداد واحدهاي مسکونی وبا رعایت سایر  
ضوابط طرح مصوب  بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 213/25  مترمربع  ( 29/91 

 مترمربع تجاري و183/34 مترمربع در7  مسکونی ) وبا پرداخت عوارض
واحد کسري پارکینگ تجاري  صادرگردیده وعملیات ساختمانی در حد نازك کاري است .   2

 : وبرابر نقشه برداري ارائه شده درخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت 12/99  مترمربع  -1

تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به منظور توسعه دوباب مغازه براي یکباب بسطح  -2
14/34 مترمربع وبراي باب دیگر8/98 مترمربع .  ( مجموعا 23/32  مترمربع  )
 . تبدیل پیلوت به یکباب مغازه دیگر مازاد بر پروانه بسطح 16/18 مترمربع -3

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 109/16 مترمربع ( هرطبقه  -4
 .27/29 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی بسطح 1/5 مترمربع وتبدیل راهرو به بناي  -5
 . . مفید ( افزایش سطح انباریها بیشتر از 5 مترمربع  بسطح 1/72 مترمربع

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی که مساحت واحد  -6
کوچکتر در طبقه چهارم به کسر افزایش بناي ذکر شده دراین طبقه بسطح 58/65 مترمربع

 . 
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 7/75 مترمربع ودر طبقات بسطح 20/48 مترمربع  -7

.( وتبدیل آن به بناي مفید  ( هرطبقه 5/12  مترمربع
کسري  تعداد 3  واحد پارکینگ دارند ضمن اینکه تبدیل  پیلوت به تجاري منجر به -8

کسري دو واحد پارکینگ تجاري وافزایش واحد مسکونی منجر به کسري یکواحد پارکینگ 
 . مسکونی گردیده

برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 96/11/10 کمیسیون ماده صد  درخصوص  بند 3  
وهمچنین تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري محکوم به اعاده به وضع پروانه ودرخصوص 

 سایر بندها محکوم
  . به پرداخت جریمه گردیده ومالک نسبت به اجراي راي صادره اقدام نموده است
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حال باتوجه به توضیحات صدراالشاره مالک اقدام به اجراي راي کمیسیون ماده صد نموده ، 
همچنین  پارکینگ شماره ( 1  و 2 ) باهم درتزاحم بوده وعوارض آن باید پرداخت گردد . 

 .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت خانم پروین مولوي مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح ؛ اضافه بنا در همکف به مساحت 4.36 مترمربع و اضافه بنا در 
طبقه اول به مساحت  2.36مترمربع 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 2211303

(دو میلیون و  دویست و  یازده هزار و  سیصد و  سه) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 6.72  1
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20276 بدوي کرد محله  
-خیابان 
شهدا  
مژدهی- 
بوستان 
پنجم

3-2-10152-2-1-0-0 38
1

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بصورت  یکباب خانه دو طبقه 
دریکواحد مسکونی  برابر سند به مساحت  عرصه  109مترمربع می باشد که براي آن  مجوز 

 تعمیرات داخلی به شماره
3/33/14267مورخه 85/5/7 صادرگردیده ودرخصوص تعویض سربندي وافزایش بنا بسطح  

32 مترمربع برابر صورتجلسه مورخه 85/5/18 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
. جریمه گردیده

وبراي آن بالمانع شماره 3/33/51462 مورخه 90/6/31 صادرشده حال با عنایت به نقشه  
برداري ارائه شده مالک اقدام به افزایش واحدها از یک واحد به دو واحد مسکونی را نموده 

 که مساحت آن درهمکف
بدون افزایش بناي ذکر شده بسطح 90مترمربع می باشد ضمنا  در همکف بسطح 4/36 

مترمربع ودرطبقه اول بسطح 2/36 مترمربع مابه التفاوت بناي همزمان ساز  وبراي دو واحد 
مسکونی کسري

 . دو واحد پارکینگ مسکونی دارند 
ضمنا برابر خط پروژه شماره    2225پیوست و انعکاس ملک برروي آن  بسطح 33/21  

مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 20/67 مترمربع از اعیان احداثی برروي 
.  آن می باشد

  . حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 کتاب اله رحیمی نیلق و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 
بمساحت 139.2 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 2.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1052352000
(یک میلیارد و  پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 139.2  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 3/96/20277 بدوي بلوار  
انصاري 
پارس 3 
فرعی 2 - 
باالتر از 
پردیسان

3-3-10058-1-1-0-0 38
2

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 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 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 49.81  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 58.3 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ97,944,000(نود و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار )  ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 58.3  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  105 مورخه 94/11/19
 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح58/3   مترمربع بصورت 4  طبقه روي 

پیلوت در3  واحد مسکونی
بازیشیروانی بصورت انباري  بازیربناي کل 387/6   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی 
 : درحد  سفت کاري است وبرابر آخرین  نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 .  افزایش بنا درهمکف بسطح 19/6 مترمربع -1
 . افزایش بنا در طبقه اول بسطح 29/9 مترمربع -2
 .  افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 29/9 مترمربع -3
 .  افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 29/9 مترمربع -4
 . .افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 29/9مترمربع -5

افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد که زیربناي واحد کوچکتر به کسرراه   -6
پله و  افزایش بناي ذکر شده در طبقه چهارم بسطح 49/81مترمربع می باشد . رعایت 

پارکینگ میگردد حالیه درخواست صدور گواهی
 . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 64974000(شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.05  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 3/96/20278 بدوي بلوار مام  
خمینی  
رسالت5

3-3-30212-5-1-0-0 38
3

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 114 به تاریخ 95/10/16 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 409.19 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

  اتمام رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.53 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 7.59 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.53  -2

مترمربع )
 توسعه راه پله به بام به سطح 0.03 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 0.9  -4
 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 0.3 متر مربع )

با توجه به میزان تخلفات کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه صادره ، ملک مشمول تبصره 7 *--*
 نمی گردد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 احداث یک 
باب مغازه ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به قدمت بنا و 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 463 

مورخ 96/9/16 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 9,500,000 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 1900000(یک میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 21.6  0
 

55000  , 1366 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/09/27 3/96/20282 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا اج 
 بیشه

3-3-10353-67-1-0-0 38
4

توضیحات بازدید احتراماً مکان مور بازدید برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 21.60 
.متر مربع .فاقد بالکن و داراي فعالیت شغلی صافکاري اتومبیل

بابت 8 متر مربع داراي راي تخریب غیابی از کمیسیون ماده صد بشماره 
1393/10/23 میباشند 9425.

. مغازه فوق بهمراه مغازه هاي حد شرق و غرب داراي سربندي مشترك میباشد
پالك فوق قبال بصورت نسقی بوده که بر روي آن دو باب مغازه (دو دهانه) احداث گردیده و 

.بابت 84 متر مربع داراي پرونده درآمدي شماره 36973 میباشند
مطابق سوابق پس از آن (مغازه دوم) بدون مجوز از یک باب به دو باب تبدیل شده است. 

(قدمدت تقریبی تبدیل فوق به بیش 30 سال -حدود سال 1366-می رسد)
.مغازه هاي حد شرق و غرب فاقد سند مالکیت میباشند

طبق خط پروژه پیوست بشماره 905 ,بسطح حدود 9.36 متر مربع از مغازه فوق در تعریض 
.بلوار 45 متري امام رضا قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
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 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  351,505(سیصد و  پنجاه و  یک هزار و  پانصد و  پنج) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.91  0.1
 

55000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 3/96/20283 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی (ع) 
بعد از کوي 
چمران 
(کسبخ) 
باطري 

 سازي 2000

3-1-10220-122-1-0-0 38
5

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 بنا، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره  96-121 مورخ 96/9/21 ارزش 
سرقفلی یک باب مغازه را به مبلغ 40,000,000 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 8000000

(هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 17.78  0
 

85000  , 1387 تبدیل غیر مجاز

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 2,504,150(دو میلیون 

و  پانصد و  چهار هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 45.53  1
 

55000  , 1360 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 تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی طبق فروشنامه عادي بمساحت عرصه  160 
متر مربع  میباشد و بر اساس نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ( ممهور به مهر 
عرصه وضع موجود  بمساحت 148/80 متر مربع  شامل یکبابخانه  مهندس نقشه بردار)

ویالیی در 2 واحد با قدمت سال 1360( قبض برق ) وبا زیر بناي 109/44 متر مربع میباشد. که 
مالک در سال 1387 اقدام به تبدیل قسمتی از .از بابت احداث آن مجوزي ارائه ننموده است
مسکونی به مغازه بمساحت  17/78 متر مربع  با فعالیت باطري سازي اتومبیل و فاقد تابلو 

جهت مشخص شدن مقدار عقب  .با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشد.نموده است
در حد شرق کابل برق وجود .نشینی نیاز تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن میباشد
.دارد که جهت مشخص شدن وضعیت و حریم آن نیاز به استعالم از اداره مربوطه میباشد

مراتب  با توجه به نامه کمیسیون ماده 100 بشماره  ش ر 28169-1396  مورخ 1396/02/17 ( 
براساس نامه اداره برق  ***.بپیوست ) جهت اطالع و دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد
که بشماره  ش ر 59651 مورخ 96/03/30 ثبت دفتر شهرداري منطقه سه گردیده  ملک فوق 
و رعایت حریم 2/10 متر از فاز کناري در زمان ساخت وساز  در حریم 20 کیلوات واقع شده
و طبق خط پروژه ارسالی از سوي  .آینده براي مالک یا قائم مقام قانئنی ایشان الزامی است
واحد محترم خط پروژه بشماره388 ( بپیوست )  کالً بمساحت 57/50 متر مربع از عرصه 
کوچه هاي 10 متري ( حد شرق)  و 8 متري  ( حد غرب) قرار  وضع موجود در تعریض

و از مقدار فوق میگیرد( که از این مقدار بمساحت 25/78 مترمربع  مشتمل بر اعیان میباشد)
 بمساحت 30/58 متر مربع از عرصه ( که 7/87 متر مربع  از آن مشتمل بر اعیان  

و هم در حریم  کابل 20کیلو ولت برق واقع  میباشئ)هم درتعریض کوچه 10 متري (حد شرق)
****مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگرددگردیده است

38
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 35,838,000(سی و  
پنج میلیون و  هشتصد و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 7.24  1.5
 

3300000  , 1395 احداث راه پله به بام 1396/09/27 3/96/20285 بدوي شهدا   
ایزددوست 
-روبروي 
پلوکبابی 
اردشیر

3-2-10141-86-1-0-0 38
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مالک در احداث سه باب مغازه 
(حذف رواق  و تبدیل بخشی از پیلوت 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 96-147 مورخ 96/9/16 ارزش سرقفلی سه باب مغازه را به 

مبلغ 19,000,000,000 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 به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 3800000000(سه میلیارد و  هشتصد میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد 

جریمه 154.06  0
 

3300000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/09/27 3/96/20285 بدوي شهدا   
ایزددوست 
-روبروي 
پلوکبابی 
اردشیر

3-2-10141-86-1-0-0 38
6

در خصوص متراژ 417.15 مترمربع بابت افزایش تعداد مغازه، باتوجه به اینکه فضاي 
مذکور بعنوان فضاي تجاري محاسبه و عوارض آن پرداخت شده و مجوز استفاده از 
مکان مذکور صادر گردیده و براي اضافه بناي ناشی از حذف رواق و تبدیل بخشی از 

پیلوت به تجاري (3 باب مغازه جدید)، مالک محکوم به پرداخت جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل شد لذا در این بخش تخلفی از سوي مالکین صورت نپذیرفته و 

ضمن نقض این قسمت از راي به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 417.15  0
 

3300000  , 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 31 به تاریخ 95/04/28 به صورت 1 طبقه در 4 واحد مسکونی بر روي 8 باب 

مغازه فاقد بالکن با ارتفاع 3.40 و رعایت رواق  با زیربناي 1401.40 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

: توسعه بناي تجاري به سطح 154.06 متر مربع که شامل موارد ذیل می باشد -1
 حذف رواق به سطح 73.02 متر مربع و تبدیل آن به تجاري 1-1

 تبدیل بخشی از پیلوت ( پارکینگ ) به تجاري به سطح 81.04 متر مربع 2-1
 توسعه راه پله به بام به سطح 7.24 متر مربع  -2

افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 8 به 11 واحد که برابر ضوابط جاري در خصوص واحد  -3
هاي تجاري ، زیربنا کل واحد هاي تجاریبه سطح 417.15 مترمربع به عنوان افزایش تعداد 

واحد در فرم تحلیل خالف محاسبه شده است
الزم به توضیح می باشد با توجه به تغییر شکل واحد هاي تجاري از داخل به بر ملک ،  *--*

 راهرو تجاري داخلی به سطح 68.20 متر مربع حذف گردیده است

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط براي واحدهاي مسکونی به تعداد 4 واحد و  *-----*
براي واحد هاي تجاري به تعداد 11 واحد می گردد
دیوار حائل بام اجراي گردیده است *------*

رعایت عدم بازشو واحد هاي تجاري  در پخ دوگذر می گردد *--------*
درخصوص تخلفات صورت گرفته سازمان بازرسی استان نامه اي به شماره  *---------*
269942 به تاریخ 95/12/18 به شهردراي منطقه سه  ارسال نموده است و ضمنا اداره کل راه 
و شهرسازي ( از طرف مدیر شهرسازي ) نیز طی نامه اي به شماره 96/31/191/ص به تاریخ 
96/01/06 به معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري رشت در خصوص تخلفات 
اجرایی و نیز عدول بند 1 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/12/013 اعالم نموده و 

درخواست نمود که از ادامه عملیات اجرایی جلوگیري به عمل آید
حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد

38
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 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  بشماره 5924-13960132 مورخ 

96.05.09راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 23,822,260(بیست 
و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  دویست و  شصت) ریال صادر می 
گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 

نماید.

جریمه 76.85  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 3/96/20290 تجدید 
نظر

مدرس  
روبروي 
میدان تره 
بار انتهاي 
کوچه راسخ 
فرعی اول 
روبروي 
ساختمان 
 یلدا

3-1-10066-72-1-0-0 38
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 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد برتراکم بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 285,727,000(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  
بیست و  هفت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 92.17  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 84/51  مترمربع  می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  دو 

طبقه  بازیربناي  169/02 مترمربع با نوع اسکلت
 : بتنی وقدمت سال  1392  را نموده که زیربناي آن شامل 

 همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 67/6 مترمربع -1
 .  همکف بصورت راه پله وپیلوت بازیربناي 16/98 مترمربع-2

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 76/93 مترمربع وراه پله بسطح 7/58  -3
 . مترمربع

براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند. توضیح اینکه براساس  -4
تراکم گیري سیستمی  از کل زیربنا بسطح 92/17مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 76/85 

 . مترمربع درحد تراکم می باشد
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 637   بسطح 9/59 مترمربع داراي عقب نشینی که 
از اعیان احداثی درهرطبقه  برروي آن می باشد . شایان ذکر است که درحد بتن ریزي 

 واجراي فنداسیون درسال 1392 داراي گزارش غیابی می باشد
حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق شرکت توزیع برق گیالن  رادارد . مراتب باتوجه به 

  .  کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

38
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در خصوص اعتراض آقاي سیدهاشم علی مرادي آستانه نسبت به راي شماره  
3.96.20030 مورخ 96.9.7  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 1.75به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 145.84 مترمربع به مبلغ  735033600(هفتصد و  سی و  پنج 

میلیون و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 145.84  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20291 تجدید 
نظر

شالکو  
احمدي زاده 
 ك سعدي

3-3-10019-12-1-0-0 38
8

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 87.  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 59 به تاریخ 95/06/24 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی و انباري 
مالک برخالف مدلول پروانه   *---*در زیر شیروانی  با زیربناي 618.21 مترمربع می باشد

اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در سفت کاري ( اتمام اسکلت و سربندي ) 
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می   *----* می باشد
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم  -2 اضافه بنا در همکف به سطح 32.04 متر مربع -1 : باشد
انباري هاي   *-* *-* به سطح 105.57 مترمربع ( هر طبقه به سطح 35.19 مترمربع )

احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر انباري مجاز( 5 
کاهش سطح راه پله و  -3مترمربع ) به سطح 3.28 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )
افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  0.58  متر مربع و در طبقات در مجموع به سطح 
در هنگام صدور پروانه به سطح 0.87  -7.654 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.55 مترمربع  )
 *----*رعایت پارکینگ می گردد *--*متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط  *-----*رعایت دیوار حائل بام می گردد
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط  در زمان پایان کار الزامیست

را دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

38
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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 1404812(یک میلیون و  چهارصد و  چهار هزار و  هشتصد و  
دوازده) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 86.45  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 3/96/20292 بدوي بلوار امام  
خمینی  
سوم-الله

3-3-30218-4-1-0-0 38
9

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 

3,786,250(سه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) 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 23.3  1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان 1/5طبقه دوبلکسی **--** 
 در عرصه اي به مساحت 91مترمربع که داراي اعیان مسکونی به مساحت 109/75مترمربع

با مصالح بلوکی و شناز بتونی و قدمت سال 76 می باشد که از بابت آن سابقه اي در **--**
 .شهرداري یافت نگردید

.با توجه به قدمت ملک فاقد کسري پارکینگ مسکونی می باشد**--**
قرار (R121) با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**

دارد(55-165%)بنابراین  از مجموع اعیان احداثی
به مساحت 23.3مترمربع خارج از سطح اشغال مجاز در همکف(خارج از تراکم)و  **--**

.86.45مترمربع در حد  تراکم مجاز می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 2556موجود در سیستم  به مساحت 7.2مترمربع از عرصه 

.مللک در تعریض کوچه 8متري حد جنوب قرار دارد
مراتب جهت استعالم اداره کل راه وشهرسازي به حضور تقدیم میگردد

38
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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  288,480(دویست و  هشتاد و  هشت 
هزار و  چهارصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.06  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20293 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
خوش انس

3-3-30253-25-1-0-0 390

توضیحات بازدید احتراماً ملک تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به پالن نقشه برداري پیوست بصورت 
یکبابخانه ویالیی به زیربناي 36.06 متر مربع با اسکلت بلوکی  به قدمت احداث حدود سال 

73 بر روي عرصه بسطح 61.35 متر مربع که با توجه به اطالعات موجود در سیستم 
هیچگونه بالمانعی براي آن ثبت نشده و توسط مالک نیز ارائه نشده است الزم به ذکر است با 

. توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
باستناد خط پروژه شماره 1153 پیوست بمساحت حدود 13/88 متر مربع از ملک (حدود 4 
متر مربع از اعیان و مابقی از عرصه) در مسیر تعریض کوچه 12 متري حد جنوب  قرار دارد
سطح اشغال مجاز 80% و تراکم مجاز 120% می باشد که بر مبناي آن کل زیربناي احداثی 

بصورت داخل تراکم می باشد
.مراتب جهت پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي بحضور تقدیم می گردد 

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سیدمحمدحسینی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف به همراه سرویس در داخل محوطه 
حیاط به مساحت 31.24 مترمربع ، تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 127.18 

مترمربع به یک واحد مسکونی ، افزایش بنا در طبقه اول به مساحت 12.73 مترمربع ، 
افزایش بنا در طبقات دوم تا پنجم بمساحت 74.84 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 170692461(یکصد و  هفتاد میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار 

و  چهارصد و  شصت و  یک) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 245.99  2
 

346950  , 1380
 , 1381

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20294 بدوي شالکو بلوار  
شهید 

احمدزاده  
امید

3-3-10019-46-1-0-0 391

در خصوص شش واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 150 مترمربع به استناد 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 104,085,000(یکصد و  چهار میلیون و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 150  2
 

346950  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 75 مترمربع به استناد تبصره 5
 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 52,042,500(پنجاه و  دو میلیون و  چهل و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 75  2
 

346950  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
5172400000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 161262
مورخ  96.8.14 به مبلغ 1034480000(یک میلیارد و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد 

و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 129.31  0
 

346950  , 1381 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره  102 مورخه 
1375/5/27 می باشد که طبق بند 3 صورتجلسه مورخه 70/2/11 کمیسیون ماده 5 و  برابر 

نامه سازمان مسکن وشهرسازي که به شماره 4386
مورخه 75/3/19 ثبت شهرداري منطقه گردیده با احداث بنا بصورت هتل موافقت  

وبازیربناي 3073/7 مترمربع   در 7/5 طبقه صادرگردیده . متعاقب آن  مالک درخواست 
 اصالح پروانه بصورت تجاري مسکونی را نموده بود که با

عنایت به دستور معاونت محترم وقت درذیل نامه سازمان مسکن وشهرسازي به شماره 
30/5589  مورخه 80/3/31 مبنی بر اینکه متقاضی فقط می تواند بصورت مسکونی اصالح 

پروانه انجام دهد وحق احداث تجاري را ندارند
درمورخه 1380/8/26 پروانه فوق بصورت 6/5 طبقه در 21 واحد مسکونی بازیربناي  

2396/3 مترمربع با استفاده از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح 212/25 مترمربع ومازاد بر 
 تراکم خارج از  25% بسطح 104/89 مترمربع

اصالح گردیده وبراین اساس درحد ستونگذاري همکف براي آن گواهی عدم خالف به شماره  
23185مورخه 80/10/27 صادرگردیده و  تاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار می باشد . 

عملیات ساختمانی باقیمانده شامل
نصب کابینت براي واحدهاي مسکونی می باشد . ضمنا با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 

 : .  درخصوص
افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف به همراه سرویس درداخل محوطه  حیاط  بسطح  -1

 . 31/24 مترمربع
 .  تبدیل قسمتی از پیلوت  بسطح 127/18 مترمربع به یک واحد مسکونی -2

 . افزایش بنا ي مازاد برتراکم   درطبقه اول بسطح 12/73 مترمربع -3
تبدیل قسمتی از طبقه اول به تجاري  ( بانک کشاورزي ) بسطح 129/31 مترمربع داراي  -4

 . تابلوي بنر داراي نورپردازي به ابعاد 1/2 متر ×12 متر می باشد
  . افزایش بنا در طبقات دوم الی پنجم بسطح 74/84 مترمربع -5

باتوجه به سطح  تجاري فوق  باستناد تاریخ تبدیلی براساس ضوابط قدیم   کسري 3   -6
 . واحد پارکینگ تجاري دارند

برابر نقشه اصالحی ارائه شده  کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 21 واحد به 15 واحد  -7
مسکونی که براي 15  واحد مسکونی برابر ضوابط صدور پروانه  نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده 

 که تعداد 4 واحد آن برابر نقشه برداري
ارائه شده رعایت وکسري 6 واحد پارکینگ مسکونی نیز دارنددارایسوابق دروجد خالف بوده 

که برابر صورتجلسه مورخه 96/10/16  کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه 
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 . گردیده خالف جدیدي مشاهده نگردید
توضیح اینکه طبقه ششم به کسر راه پله بازیربناي 171/41 مترمربع حذف واجراء نگردیده 
است . ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 403  رعایت عقب نشینی گردیده است . وبا 

توجه به نقشه برداري جدید  تایید نظام
ارائه شده در طبقه اولبسطح 5/73 مترمربع بصورت مسکونی  نسبت به گزارش خالف داده 
شده داراي کاهش بنا می باشد  .حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب   جهت 

  . دستور تقدیم میگردد
احتراما برابر بازدید مجدد به عمل آمده نرده ****************************
راه پله نصب ودیوار سوئیت پشت مغازه اجراگردیده  وهمکف بصورت سالن اجتماعات اصالح 

****************************** . گردیده است
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 28.72  0.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20295 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا -سمیه 
10-فرعی 
دوم سمت 

 چپ

3-3-10357-479-1-0-0 39
2

در خصوص اعتراض آقاي موسی جعفري دافچاهی نسبت به راي شماره 3.96.19715 
مورخ 96.8.13 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 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 3.6  0
 

1200000  , 1390 تجاوز به معابر عمومی

در خصوص مفاد بند 4 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 118.24  0.1
 

1200000  , 1390 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 ارائه شده توسط متقاضی بصورت   یک قطعه زمین نسقی برابر کروکی ارائه 
شده  به مساحت عرصه  حدود 86  مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان

دو طبقه در دو واحد مسکونی با نوع اسکلت بتنی وبرابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال  
 : 1390  شامل

همکف بصورت یکواحد مسکونی بسطح حدود 66/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -1
حدود 8/7  مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت   که در آن حد داراي

 . پنجره اما فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد 
 . همکف بصورت راهرو بسطح حدود 12  مترمربع  -2

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بسطح حدود 78/2 مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -3
 حدود 8/7  مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت   که در آن حد

 . داراي پنجره  و  اشرافیت به پالك مجاور می باشد
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند .  وبراساس طرح   -4

تفصیلی جدید از کل زیربنا بسطح 28/72  مترمربع مازاد
 . وبسطح 118/24  مترمربع درحد تراکم دارند 

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 1636  کوچه بصورت بن بست 6 متري وبسطح 3/6  
 مترمربع داراي عقب نشینی   که از اعیان احداثی برروي

 . برروي آن  می باشد 
حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق وزارت راه وشهرسازي  رادارد مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد

39
2

در خصوص اعتراض خانم مرضیه بهاري دافساري نسبت به راي شماره  3.96.20104 
مورخ 96.9.7  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 1.5به 1.25 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 128.41 مترمربع به مبلغ  539322000(پانصد و  سی و  نه میلیون و  
سیصد و  بیست و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 128.41  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20304 تجدید 
نظر

خیابان  
فلسطین- 
شهرك 

فریختگان  
ششم

3-2-10224-272-1-0-0 39
3
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10:41زمان 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

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 77.65  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20304 تجدید 
نظر

خیابان  
فلسطین- 
شهرك 

فریختگان  
ششم

3-2-10224-272-1-0-0 39
3

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 63 مورخه 95/07/05 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی -  طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس- و سقف تراکم اعطایی 

بانضمام انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي کل 464/24 متر مربع صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفت کاري می باشد .حالیه برابر پالن نقشه 

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 27/12متر -1

 مربع
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2
بمساحت 101/29  متر مربع (طبقه اول تا سوم هر طبقه بسطح 27/12 متر مربع و طبقه 

.چهارم بمساحت 19/93 متر مربع) می باشد
.بمساحت 1/35 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3 

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 77/65 متر  -4
.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

با توجه به عدم اتمام عملیات اجرایی ساختمان هر گونه  مغایرت احتمالی پس از اتمام کار  *
و در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود و تایید نهایی پارکینگ هاي 

.موجود مشروط به انطباق با ضوابط شهرسازي و اجرا مطابق پروانه صادره می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

484209000(چهارصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  نه هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.82  1.5
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 3/96/20305 بدوي بلوار امام  
رضا(ع) 
روبروي 
کوچه 
حاجی  
پشت 
تاکسی 
تلفنی 
 وحدت

3-3-10472-31-1-0-0 39
4
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت حدود 
163/39مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو اشکوبه   بدون پروانه درحال 

احداث می باشد که عملیات ساختمان ان درحد
 . نازك کاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده  شامل 

همکف بصورت راه پله وپارکینگ بازیربناي 138/67 مترمربع که از بابت 103/5 مترمربع  -1
باارتفاع 3/7 مترداراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 94/5/3 کمیسیون ماده صد می باشد 

 که محکوم به پراخت جریمه گردیده
ودراین طبقه بسطح 35/17 مترمربع افزایش بناي مجدد مازاد برتراکم   با قدمت سال 1394 

 .  دارند

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 156/65 مترمربع که از بابت 94 متر مربع   -2
با نوع اسکلت فلزي وقدمت سال 1393  که بسطح 34/1مترمربع داراي مازاد برتراکم 

 وبسطح 163/4 مترمربع درحدتراکم داراي
سوابق برابر صورتجلسه مورخه 94/5/3 کمیسیون ماده صد می باشد که محکوم به پراخت 
جریمه گردیده ودراین طبقه بسطح 62/65  مترمربع افزایش بناي مجدد مازاد برتراکم    با 

قدمت سال 1394 دارند که بسطح 17/98
.  .  مترمربع آن بصورت کنسول غیر مجاز به سمت کوچه با ارتفاع 3/7 متر می باشد 

ضمنآ برابر  خط پروژه پیوست به شماره 906  کوچه بصورت 10 متري وبسطح حدود 37/5 
 .   . مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن  می باشد

حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق شرکت توزیع نیروي برق گیالن را دارد مراتب  
 . باتوجه به کسري حدنصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

39
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 132.6  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1396/11/10 3/96/20306 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري -  
انتهاي 
ارشاد - 
اسماعیل 
آباد- کوچه 
شفاعت 

طلب- روبه 
روي نانوایی

3-3-10345-5-1-0-0 39
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 193,015,200(یکصد و  

نود و  سه میلیون و  پانزده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 114.89  0.5
 

3360000  , 1393 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  909594000(نهصد و  نه میلیون و  پانصد و  نود و  چهار 

هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 216.57  1.25
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 29 مورخه   93/5/20 
می باشد که  بصورت 4/5  طبقه دردو واحد مسکونی بااستفاده از سقف تراکم بسطح 

114/98 مترمربع وزیربناي کل 451/88 مترمربع  صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد 
 . نازك کاریست   وبرخالف مدلول  پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین  درهمکف بسطح  39/23  مترمربع -1

  افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه اول بسطح 39/23 مترمربع -2
. 

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه دوم بسطح 39/23   -3
 .  مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه سوم بسطح 39/23   -4
 .  مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه چهارم بسطح 39/23   -5
.  مترمربع

 . کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل ان به بناي مفید بسطح 19/8 مترمربع -6

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد مسکونی که باتوجه به عرض   -7
ملک کسري یکواحد پارکینگ مسکونی وبسطح 61/63 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز 

 . براي واحدهاي مسکونی خواهد داشت

 ضمنآ سطح راه پله به بام بسطح 5/38 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد

*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 باتوجه به عدم احراز تخلف نامبرده راي 
بدوي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي عیناً تایید میگردد 

سایر 152.36  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/11/10 3/96/20307 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري - 
ك یعقوب 
زاده  بن 
چهارم - 
احداثی اول

3-3-10053-36-1-0-0 39
6

جریمه رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 233.49  2
 

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 205396800(دویست و  پنج میلیون و  سیصد و  نود و  شش 

هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 122.26  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 113 مورخه  93/11/30
 می باشد که  بصورت 4/5 طبقه  در 4واحد مسکونی بازیربناي 754/05 مترمربع بااستفاده از 
سقف تراکم اعطایی بسطح 122/26 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  روبه اتمام 

 . است   وبرخالف مدلول  پروانه داراي

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه همکف بسطح 41/9  -1
 . مترمربع

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه اول بسطح 41/9 مترمربع -2

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه دوم بسطح 41/9 مترمربع--3
 . 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه سوم بسطح 41/9 مترمربع-4

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین در طبقه چهارم بسطح 41/9  -5
 . مترمربع

افزایش بنابصورت انباري درزیرشیروانی   بسطح 17/56مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -6
.  . 1/29 مترمربع مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع می باشد

افزایش تعداد واحد ها در طبقات اول الی  چهارم  از یکواحد به دو واحد مسکونی که    -7
مساحت واحد کوچکتر 83/76 متر مربع می باشد و  به کسر اضافه بناي گزارش شده درهر 

.طبقه داراي مابه التفاوت 41/86 متر مربع درهرطبقه می باشد

باتوجه به بررسی مجدد درمحل وعرض درب 4/2 متري نصب شده رعایت پارکینگ  -8
میگردد ودر صورت کاهش عرض آن از 4/2 متر به 3 متر تاثیري در پارك حاشیه اي  ایجاد 

 .  نخواهد شد

39
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به افزایش واحدها بسطح 102/68 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز واحدهاي  -8
 .مسکونی دارند

*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 25,401,600(بیست و  
پنج میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 15.12  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/10/30 3/96/20308 تجدید 
نظر

کرد محله  
بلوار چمران 
 رضاپور

3-2-10220-22-1-0-0 39
7

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 اضافه بناي برخالف مدلول پروانه را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 
با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 324282000(سیصد و  بیست و  چهار 

میلیون و  دویست و  هشتاد و  دو هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 77.21  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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 150 به تاریخ 12/19//95 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 419.28 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی  می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 15.91 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 47.73 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.91  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.35  متر مربع و در   -3

 طبقات مجموعا به سطح 11.22 مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 15.12 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

انباري در زیر شروانی به سطح 15 متر مربع حذف و اجرا نگردیده است *---*

رعایت پارکینگ  برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو دو لنگه درب 3 متري ) در زمان پایان کار الزامی می  *----*

 باشد
رعایت حداکثر ارتفاع پیلوت ( 2.4 متر ) در زمان پایان کار الزامی می باشد *-----*

الزم به توضیح می باشد که در خصوص موار دفوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده  *--*
صد بوده لیکن با توجه به اشتباه محاسباتی در فرم تحلیل  به سطح 19.65 متر مربع اضافه 

بنا بیشتر قید شده  بوده است
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 179,009,500(یکصد و  

هفتاد و  نه میلیون و  نه هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 115.49  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/12/16 3/96/20309 تجدید 
نظر

پشت صدا  
و سیما 
چمران 
نیروي 

دریایی-بن 
نیلوفر آبی

3-1-10072-5-1-0-0 39
8

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  
317,859,000(سیصد و  هفده میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 74.38  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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10:41زمان 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  134 مورخه 
1395/11/26 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  115/49 مترمربع بصورت 

4  طبقه روي پیلوت  در 4 واحد مسکونی
با زیرشیروانی بصورت انباري بازیربناي کل  694/35 مترمربع صادرگردیده عملیات 

 :  ساختمانی درحدسفیدکاري است وبرخالف مدلول پروانه درخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 6/52 مترمربع -1

تبدیل قسمتی از پیلوت درارتفاع 2/4 متر به یکباب مغازه بسطح 29/49 مترمربع فاقد  -2
. سرویس بهداشتی

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی چهارم بسطح 60/08 مترمربع ( هرطبقه  -3
 15/02مترمربع )

 . تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بسطح 7/78 مترمربع -4
 . کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -5

کسري حدنصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی بسطح 7/69 مترمربع . داراي سوابق  -6
درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 96/12/16 کمیسیون ماده صد 

 درخصوص افزایش بنا وتراکم
اعطایی محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص تبدیل پیلوت به مغازه وکسري پارکینگ 
تجاري محکوم به اعاده به پیلوت گردیده که براساس بررسی به عمل آمده مالک نسبت به 

 اجراي راي کمیسیون ماده صد اقدام
نموده وخالف جدیدي مشاهده نگردیدوعملیات آن درحد نازك کاري می باشد  ضمنادر 
زیرشیروانی بسطح 7/78 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد الزم به ذکر است که رعایت 

عقب نشینی براساس پروانه گردیده
اما باتوجه به طرح تفصیلی جدید وتغییر در پخ مربوطه رعایت آن درهنگام نوسازي الزامی  
می باشد  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

39
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 آفاي شاپور روشن نسبت به راي شماره 3.96.19998 مورخ 
96.9.7  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 1.25 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 53.03 مترمربع به مبلغ  222,726,000(دویست و  بیست و  دو میلیون و  

هفتصد و  بیست و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 53.03  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20310 تجدید 
نظر

میدان  
مصلی - خ 
رجایی  نهم

3-1-10004-25-1-0-0 39
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 124.3  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 166مورخ 
95/12/28 به صورت 4.5طبقه با انباري در زیر شیروانی با مجموع مساحت 552.47مترمربع 

 در 4واحد مسکونی
که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 124.3مترمربع صادر گردیده است.در زمان 
بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري (اتمام آجرچینی)می باشد و تا این مرحله به استناد 

 نقشه برداري ارائه شده
:موارد مغایرت زیر بیشتر از 5% مساحت پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به صورت پیلوت جهت پارکینگ در **--**
طبقه همکف به مساحت 5.35مترمربع

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به صورت مسکونی در طبقه اول تا **--**
 چهارم به مساحت 11.92 مترمربع

سطح اشغال همکف از 53% به 55.41% افزایش یافته است**--**
در مجموع 53.03مترمربع تخلف زیربنائی و 124.3مترمربع عدم رعایت سقف **--**

تراکم اعطائی دارند
رعایت 4واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است(در زمان بازدید دربها اجرا نشده **--**

بود)
افزایش کسري حد نصاب فضاي باز مسکونی به مساحت 5.35مترمربع (درآمدي)**--**

.درخصوص رعایت بر اصالحی پس از اجراي دیوار ملک اظهارنظر خواهد شد**--**
.مساحت زیرشیروانی 7.77مترمربع کاهش یافته است**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد

39
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 1.25 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  414,222,000(چهارصد و  چهارده میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار ) ریال 
تایید می نماید.

جریمه 133.62  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 3/96/20311 تجدید 
نظر

جاده  
خرمشهر - 
  طالقانی

3-3-10467-7-1-0-0 400

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بناي بدون 
مجوز داخل تراکم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به 

مبلغ 85,566,200(هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار و  دویست) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 276.02  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 3/96/20311 تجدید 
نظر

جاده  
خرمشهر - 
  طالقانی

3-3-10467-7-1-0-0 400

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  
116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 148/5 مترمربع مشتمل بر  یکباب  ساختمان مسکونی  3/5 طبقه در 

3 واحد مسکونی با قدمت سال 1394 می باشد
 . که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبراساس نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل 

 . زیر بناي همکف 99/41 متر مربع  -1
 . زیر بناي طبقات  اول الی سوم   بمساحت 298/23 متر مربع(هر طبقه 99/41 متر مربع)  -2

.راه پله به بام بمساحت 12 متر مربع میباشد  -3
 .بناي داخل تراکم 276/02 مترمربع و بناي خارج از تراکم 133/62 متر مربع

تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی ومقدار 19/55 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز  
.دارند

همچنین طبق خط پروژه شماره 703(پیوست) بمیزان حدودا 8/64 متر مربع  داراي عقب 
    . نشینی که از  از اعیان  احداثی درهرطبقه   می باشد

حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد طی نامه شماره 157478 مورخه 96/8/9 تاریخ 
احداث بنا وتاریخ طرح تفصیلی وخط پروژه را خواسته که تاریخ احداث بنا درمتن گزارش 

 قید گردیده ودرخصوص موارد دوم وسوم نیاز به
.اظهار نظر مدیریت محترم شهرسازي می باشد  مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 161.04  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/10/05 3/96/20312 تجدید 
نظر

بلوار  
چمران  
پاکدامن- 

یاس

3-1-10074-9-1-0-0 401

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 و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 27.94  1
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

در خصوص اعتراض آقاي حسین امیري و شرکاء نسبت به راي شماره 3.96.20175 
مورخ 96.9.7 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 و 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 176 مورخه 
93/12/28  می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 188/12  مترمربع بصورت 5

  طبقه بازیرشیروانی بر روي پیلوت
در 7 واحد مسکونی بازیربناي کل 1161/51  مترمربع صادرگردیده . عملیات ساختمانی  

 : درحد سفیدکاري  است وبرابر نقشه ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 4/05 مترمربع -1

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول بسطح 15/05 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه پنجم بسطح 0/33  مترمربع -3

 . افزایش بنا  درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله  بسطح 3/26 مترمربع  -4
افزایش واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 9 واحد مسکونی مسکونی که مساحت واحد  -5
کوچکتر در طبقه سوم 80/52 مترمربع ومساحت واحد کوچکتر در طبقه چهارم بسطح 

 . 80/52 مترمربع می باشد
با عنایت به افزایش واحدهاي مسکونی درصورت نصب درب براساس ضوابط جاري که   -6
برروي نقشه مشخص گردیده   پارکینگ شماره یک در نقشه حذف و تعداد یکواحد کسري 

پارکینگ کمیسیونی دارند توضیح اینکه پارکینگهاي
شماره 5 و 6 با هم درتزاحم بوده وکسري یکواحد پارکینگ درآمدي وبسطح 43/55   

 . مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی  دارند
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 4/53  مترمربع ودر طبقات بسطح 1/44 مترمربع  -7
وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم . همچنین درطبقات دوم الی چهارم بسطح 3/93 

 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد ( هرطبقه 1/31 مترمربع )
الزم به ذکر است که افزایش بناهاي مذکور کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد .   
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

401

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

241738000(دویست و  چهل و  یک میلیون و  هفتصد و  سی و  هشت هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 22.28  3.5
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/26 3/96/20314 بدوي شهدا  
شرکت  
قاسم ك 
پرند

3-2-10314-110-1-0-0 402

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 5 مورخه 96/2/16  
می باشد که بصورت 3 باب مغازه بازیربناي 44/02 مترمربع با پرداخت عوارض 3 واحد 

 کسري پارکینگ وبا رعایت
حق آبچک پالك حد شرق  صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سربندي است . وبرخالف 

 : مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم بسطح 22/28 مترمربع با پوشش 100% برروي باقیمانده ملک را 
نموده که از مقدار فوق بسطح 5/82  مترمربع براي مغازه شماره اول وبسطح 3/76 مترمربع 

 براي مغازه شماره
دوم وبسطح 12/7 مترمربع براي مغازه شماره سوم می باشد . رعایت عقب نشینی وحق 

 آبچک برابر ابعاد پروانه رعایت گردیده .وفاقدکسري پارکینگ مجدد می باشد
الزم به ذکر است که براساس خط پروژه وطرح تفصیلی قدیم خیابان بصورت 14 متري 
وبراساس طرح تفصیلی جدید بصورت 12 متري پیش بینی گردیده که  برابر خط پروژه 

. پیوست به شماره 567  فاقد عقب نشینی می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

402

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   11390625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار 
و  ششصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

455625  , 1384 کسري پارکینگ 1396/10/02 3/96/20349 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی 

استقالل- 
هشتم

3-2-10322-50-1-1-0 403

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا  ،  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  
18,213,609(هجده میلیون و  دویست و  سیزده هزار و  ششصد و  نه)ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.65  1.5
 

455625  , 1384 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

توضیحات بازدید . بدون بازدید میدانی
. جهت اخذ عوارض درآمدي بر اساس راي کمیسیون بشماره 20349 مورخ 96/10/02

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 حسین صیامی شال موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم و توسعه راه پله به 
بام جمعاً بمساحت 106.94 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 
628807200(ششصد و  بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 106.94  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 3/96/20356 بدوي دیانتی خ  
استقالل - 
12متري 
 استقالل

3-3-10335-5-1-0-0 404

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 14.83 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ24914400(بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 14.83  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 8.42 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
(960/000 ریال) بمبلغ  14,145,600(چهارده میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 8.42  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 320 به تاریخ 92/12/22 به صورت 3 طبقه  بروي یک باب مغازه به سطح 

14.99 متر مربع و در 3 واحد مسکونی  با زیربناي 490.62 متر مربع برابر راي کمیسیون ماده 
5 به شماره 92/11/13587/ص به تاریخ 92/03/16 می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.32 متر مربع -1

 تبدیل بخشی از پیولت به مغازه به سطح 8.74 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 57.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 19.32  -3

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 137.64 مترمربع -4

احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 8.42 متر مربع -5
توسعه راه پله به بام  به سطح 14.83 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  2.74 متر مربع -7
در هنگام صدور پروانه به سطح 19.94 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد ( افزایش تعداد واحد به دلیل احداث طبقه مازاد  -9
 می باشد )

رعایت پارکینگ برابر ضوابط زمان صدور پروانه می گردد *--*
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

404

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 میگردد

تعطیل محل 
تخلف

220  0
 

1020000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/30 3/96/20364 بدوي بلوار  
انصاري  
مستشاري

3-3-10021-41-1-0-0 405

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات  بصورت  ششدانگ یکبابخانه 
ویالیی بمساحت عرصه 529.87 مترمربع ، داراي بالمانع بشماره 29335 مورخ 

1358/07/25 میباشدکه درگزارش قبلی به اشتباه بصورت بهره برداري موقت آموزشی 
(آکادمی زبانهاي خارجی )گزارش گردیده بود که طی بازدید مجدد بصورت مسکونی در حال 

.بهره برداري میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

405

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
31,651,200(سی و  یک میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 3.14  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/19 3/96/20374 بدوي بلوار  
انصاري خ 
ارشاد پشت 
ساختمان 
استانداري 
زمین 

بسیجیان

3-3-10060-36-1-0-0 406

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 578793600(پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  نود 
و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 86.13  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه  شده از سوي متقاضی داراي  پروانه  ساختمانی به شماره   198مورخ 
91/7/15 می باشد که برابر بند 3 مورخه 91/4/4 کمیسیون ماده 8  بصورت 3/5 طبقه با یک 

 باب مغازه بسطح 16/6 مترمربع به همراه بالکن درحد یک سوم
بسطح 5/5  مترمربع با زیربناي کل 464/7 مترمربع صادرگردیده است   یکباردرمورخه 

92/12/19 ویکبار درمورخه 94/2/21 تمدید گردیده   عملیات ساختمانی درحد سفید کاري 
 : است وبراساس نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف بسطح 16/93 مترمربع -1
 . تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري بسطح 3/14 مترمربع -2

. افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 67/16  مترمربع -3
 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 2/03 مترمربع  -4

رعایت دو واحد پارکینگ براساس ضوابط صدور پروانه میگردد،  ،  پروانه فاقد اعتبار بوده ،  
همچنین بالکن مغازه حذف ودرکنسول به سمت خیابان بسطح 0/22 مترمربع داراي کاهش 

 . بنا می باشد .  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد
 .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

33,252,300(سی و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  سیصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 39.33  1
 

960000  , 1355
 , 1392
 , 1394

احداث بناي جداساز 1396/12/19 3/96/20377 تجدید 
نظر

انصاري-  
پارس  
ششم ك 
حسینی 
نبش بن 

بست هشتم

3-3-10444-59-1-0-0 407

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 462700

(چهارصد و  شصت و  دو هزار و  هفتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 92.54  0.1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
178.74 متر مربع  مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه  با نوع اسکلت بلوکی ، 
در حد بهره برداري و به قدمت احداث سال 55 (مطابق تاریخ نصب کنتور برق) بانضمام 
سایبان با زیرسازي چوبی و پایه هاي فلزي در محدوده حیاط بمساحت حدود 20.70 متر 
مربع  به قدمت احداث سال 94 و سایبان بر روي ایوان به قدمت احداث سال 92 می باشد 
شایان ذکر است با توجه به اظهارات مالک (و با عنایت به بازدید میدانی)مشاهده گردید که 
بدون اخذ مجوز الزمه ملک مذکور با  تعمیرات جزئی (تعویض و ترمیم حلب سربندي ،اجراي 
نما و ...) در سال 92 بهسازي و مرمت گردیده است و از بابت کلیه موارد مذکور (احداث 
اعیانات و تعمیرات) هیچگونه مجوزي ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشده 
است.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین باستناد خط پروژه شماره 
2102 پیوست بمساحت 24.51 متر مربع از عرصه (12.76 متر مربع از این مقدار مشتمل بر 

اعیان )در مسیر تعریض کوچه 10 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور پاسخ استعالم اداره راه 
.و شهرسازي بحضور ایفاد می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 141,220,800(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  بیست هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.02  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20378 بدوي بلوار  
خرمشهر  
20متري الله

3-3-10410-368-1-0-0 40
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 147 مورخه 9208/06 در 4/5 طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی  ( با احتساب جهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 533/50 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
ساختمان (بدون انجام سربندي) می باشد و برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد
در همکف داراي  کاهش بنا بسطح 0/2 متر مربع می باشد-1

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 23/16 متر مربع (هر -2
 طبقه بسطح 5/79 متر مربع) است

بسطح 1/21متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه  (در طبقات اول الی چهارم 4/84 متر  -3
مربع و در همکف 0/02 متر مربع) از فضاي راه پله کاسته و به فضاي مفید ساختمان افزوده 

.شده است
.بمساحت 2/27 متر مربع از مساحت زیرشیروانی کاسته شده است -4

.توسعه بناي ایجاد شده در مجموع ساختمان کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است و هر گونه مغایرت احتمالی پس از اجراي  *

ساختمان و در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب  **

.جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

40
8

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 مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  

207,917,000(دویست و  هفت میلیون و  نهصد و  هفده هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. باتوجه به اعاده همکف (دو واحد سوئیت) به پیلوت، کسري چهار قطعه پارکینگ 

منتفی می گردد. 

جریمه 67.07  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20389 تجدید 
نظر

بلوارمدرس  
شهرك 

فجرآزادگان 
  وحدت 
انتهاي 

سمت چپ

3-1-10290-286-1-0-0 409

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، با عنایت به واقع شدن ملک در کاربري مسکونی و باتوجه به گواهی استحکام 
بنا، 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  38908100(سی و  هشت میلیون و  

نهصد و  هشت هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 125.51  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20389 تجدید 
نظر

بلوارمدرس  
شهرك 

فجرآزادگان 
  وحدت 
انتهاي 

سمت چپ

3-1-10290-286-1-0-0 409

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 99 متر مربع می 
باشد

در خصوص اعیان به شرح ذیل داراي سوابق گزارش بوده لیکن فاقد راي به شرح ذیل  می 
: باشد

زمین مذکور مشتمل بر یک باب ساختمان یک طبقه بر روي 2 واحد سوئیت درهمکف  *--*
و در مجموع 4 واحد با پوشش 100% و بدون مجوز می باشد

اعیان احداثی در مرحله اتمام نازك کاري و با مصالح بتن آرمه و با قدمت سال 1392 *---*
  می باشد

 : برابر نقشه هاي ارائه شده از وضع موجود
برابر ضوابط داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد  *----*

با توجه به اجراي طرح تفصیلی بیش از نیمی از عرصه در محدوده قانونی و الباقی  *-----*
  R111 در خارج از محدوده قانونی واقع گردیده  و نیز ملک در کاربري مسکونی و در پهنه

واقع گردیده است که بر همین اساس به سطح 79.20 متر مربع داراي داخل تراکم و به سطح 
113.38 متر مربع داراي خارج تراکم می باشد

باستناد خط پروژه شماره 613 ( به پیوست ) به سطح 20.45 متر مربع از اعیان  *------*
 در هر سقف ( در مجموع 40.90 متر مربع ) در تعریض قراردارد

اقدام به احداث پاسیو در همکف و طبقه اول به مساحت 2.50 متر مربع نموده  *-------*
انذد که در طبقه اول داراي اشرافیت به پالك هاي همسایه که به صورت زمین بایر بوده می 

باشد
حالیه مالک یک واحد از واحد هاي مذکور ( سوئیت در همکف به  *--------*

سطح47.46 متر مربع )  در خواست پاسخ به نامه دهیاري روستاي پیرکالچاي دوم به شماره 
104-465 به تاریخ 95/08/01  مبنی بر مشخص نمودن موقعیت مکانی و واقع شدن در حریم 

 شهر را دارد

حالیه با توجه نامه شماره  158219 به تاریخ 96/09/18 تصمیم کمیسیون ماده صد  *-*
مبنی بر فرض اعاده دو واحد سوئیت در همکف به پیلوت ، تخالف به شرح ذیل اصالح می 

: گردد
خارج تراکم در همکف به سطح 49.33 متر مربع -1
 خارج تراکم در طبقه به سطح 17.74 متر مربع -2

با فرض تخریب سویت در همکف ، رعایت 2 واحد پارکینگ می گردد -3

409

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض خانم کلثوم حیدري و شرکاء نسبت به راي شماره  3.96.20225 

مورخ 96.9.21  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 1.5به یک برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 83.18 مترمربع به مبلغ  279484800(دویست و  هفتاد و  نه 
میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 83.18  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/16 3/96/20390 تجدید 
نظر

شهدا  
کوچه 
متحدین 
انتهاي 

کوچه ینجم 
کوچه فیض 
 اهللا زاده

3-3-10148-48-1-0-0 410

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 4 مورخه 96/2/16  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی در همکف بسطح 3/46  مترمربع بصورت 3  

 طبقه روي پیلوت  با یکباب انباري در زیرشروانی
در3   واحد مسکونی بازیربناي کل 318/77  مترمربع که برابر صورتجلسه کارگروه فنی  
مورخه 95/10/5 با نصب دو درب به ابعاد 2/5 متري و3/5 متري که تاثیري درپارك حشیه 

اي ندارد موافقت و صادرگردیده عملیات ساختمانی
درحداجراي سربندي   است وبرابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده برخالف مدلول پروانه  

 : داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/99 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 72/24 مترمربع (  هرطبقه  -2
 24/08 مترمربع )

تبدیل راه پله در طبقات اول الی سوم به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 0/93 مترمربع   -3
 .  

. افزایش بناي درحد تراکم درزیرشیروانی بسطح 0/02 مترمربع -4

بسطح 34/8  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند رعایت  -5
 .  . پارکینگ میگردد

 . حالیه درخواست پرداخت خالف آن  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 
3,102,000(سه میلیون و  یکصد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب 

نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 206.8  0.1
 

150000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20391 بدوي پل عراق  
خبرنگار 
شریفی - 
پاکدامن

3-1-10006-16-1-0-0 411

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 4,537,500

(چهار میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 60.5  0.5
 

150000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20391 بدوي پل عراق  
خبرنگار 
شریفی - 
پاکدامن

3-1-10006-16-1-0-0 411

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر خط عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی به 
مساحت عرصه حدود 290 مترمربع وبراساس طول ابعادخط عادي حدود 288 مترمربع  

مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دوبلکس
برابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1374 با نوع اسکلت بتنی می باشد که بدون اخذ  

 : مجوز احداث گردیده وبراساس وضع موجود زیربناي آن شامل
همکف بصورت پارکینگ بسطح حدود 48/4 مترمربع ومسکونی بسطح حدود 142  -1

 . مترمربع وسایه بان بسطح حدود 24 مترمربع وسرویس جداساز بسطح حدود 4/5 مترمربع
طبقه اول بصورت مسکونی بسطح حدود 48/4 مترمربع . که براي یکواحد مسکونی  -2 
رعایت پارکینگ میگردد ودرصورت ارائه نقشه دقیقتر زیربناهاي اعالم شده قابل اصالح 

 . خواهد بود
قراردارد تراکم همکف 55%  مورد  R121 الزم به ذکر است که با توجه به اینکه ملک درپهنه
استفاده 76 % وطبقات 165 % که از کل زیربنا بسطح 60/5 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 

206/8 مترمربع درحد تراکم
وفاقد کسري پارکینگ می باشد  وبراساس خط پروژه پیوست به شماره 2248   بسطح  
38/35 مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 32/92 مترمربع از اعیان 

 . احداثی درهرطبقه برروي آن می باشد
ضمنا بصورت غیابی با  عرصه حدود 180 متر مربع با زیربناي کلی حدود  160 متر مربع  با  
قدمت حدود 22 سال داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد که کمیسیون محترم 

 ماده صد برابر نامه شماره
مورخه 96/9/29 درخواست بررسی مجدد را نموده . مراتب جهت دستور تقدیم   194904

.میگردد
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 
2,092,350(دو میلیون و  نود و  دو هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 128.76  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 3/96/20395 تجدید 
نظر

شهدا ماهی  
رودخان  
جانباز

3-3-10108-40-1-0-0 412

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

6,278,594(شش میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  پانصد و  نود و  چهار) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 30.91  1.25
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 3/96/20395 تجدید 
نظر

شهدا ماهی  
رودخان  
جانباز

3-3-10108-40-1-0-0 412

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک قطعه 
زمین خالی از اعیان  بمساحت عرصه 107 متر مربع که وضع موجود آن مشتمل است بر 
 یکباب خانه ویالیی دوبلکسی با اسکلت آجري به زیربناي حدود 159/67 متر مربع

(همکف بصورت پیلوت جهت پارکینگ بسطح 52/12 متر مربع و مسکونی بسطح 55/43 
متر مربع و طبقه اول بصورت مسکونی بسطح حدود 52/12 متر مربع) که طبق پالن نقشه 
برداري ارائه شده مساحت عرصه آن 113/44 مترمربع می باشد و قدمت احداث آن به حدود 
20 سال می رسد و از بابت آن هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز 

.ارائه نشده است  همچنین با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
باستناد خط پروژه پیوست بشماره 785 بسطح حدود 3/96  متر مربع از ملک (مشتمل بر 

.اعیانات احداثی )در مسیر تعریض کوچه 8 متري حد جنوب قرار دارد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک درخواست پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي را 

.دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي مظلومی لیلی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت نظربه اینکه بناي احداثی داراي پروانه روستایی به شماره 90.1155 

مورخ 90.5.5 و نیز تمدید پروانه مورخ 92.2.10 و گواهی عدم خالف به شماره 
8029.1.1.3375 مورخ 93.9.5 از دهیاري دریافت نموده لذا تخلف ساختمانی محرز 
نگردیده و از این حیث کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد اما در خصوص میزان 
کسري پارکینگ با توجه به پروانه اصداري روستایی ، موضوع کسري پارکینگ نیز 

منتفی می باشد.

سایر 211.5  0
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20396 بدوي آج بیشه  
ك سمیه 15
 تقاطع اول 
سمت راست

3-2-10900-115-1-0-0 413

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده  توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی 
بمساحت 105.80 مترمربع ,وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان 1.5 طبقه بتنی در دو 
واحد مسکونی که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده که طبقه اول آن در حال 
جهت ساختمان فوق پروانه روستایی از دهیاري بجاربنه بشماره .بهره برداري میباشد

1155-90 مورخ 1390/05/05 بصورت 1.5 طبقه در دو واحد مسکونی(همکف سوئیت و طبقه 
اول یک واحد) بازیربناي کل 161.5 متر مربع با رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز صادر 
همچنین پروانه فوق بشماره 1980-92 مورخ 1392/02/10 تمدید گردیده و .گردیده است

سپس برابر شماره 8029/1/1/3375 مورخ 1393/09/05 گواهی عدم خالف از دهیاري مذکور 
اکنون با توجه به نامه اداره راه و شهرسازي ,جهت دریافت سند مالکیت به .دریافت نموده اند
شهرداري مراجعه نموده اند که طی بازدید از محل , با توجه به طرح تفصیلی موجود و تعریف 

محدوده جدید شهر رشت , پالك فوق خارج از محدوده قانونی و  در حریم شهر واقع 
بر اساس ضوابط جاري معماري و شهرسازي داراي دو واحد  .گردیده و فاقد کاربري میباشد
همچنین طبق گزارش دستی پیوست  .کسري پارکینگ بوده و کل اعیان خارج از تراکم است
مراتب جهت صدور دستور .کارشناس خط پروژه منطقه رعایت عرض کوچه 6 متري میگردد

.تقدیم میگردد

413

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
10,818,600(ده میلیون و  هشتصد و  هجده هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 27.74  0.5
 

780000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20398 تجدید 
نظر

کسبخ  
 چمران

3-1-10205-142-1-0-0 414

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 

7,997,340(هفت میلیون و  نهصد و  نود و  هفت هزار و  سیصد و  چهل) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 102.53  0.1
 

780000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، 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 دیوارگذاري بدون مجوز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,982,000
(سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. درخصوص 

عقب نشینی مقررمی گردد، شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به هنگام اجراي 
طرح اقدام نماید

جریمه 7.24  0.5
 

1100000  , 1395 دیوار گذاري

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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت عرصه 
موجود  178/21مترمربع که از بابت 119/02مترمربع آن داراي سند مفروزي به صورت یک 

 باب خانه و محوطه ویالئی با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی
و قدمت سال 72 می باشد و از بابت آن فاقد بالمانع در شهرداري می باشد.در زمان بازدید 
مالک با دیوار گذاري باقیمانده عرصه به مساحت 59/19مترمربع را به محوطه ویالئی اضافه 

 نموده است که از بابت آن داراي 52 مترمربع خط عادي می باشد
: و همچنین بدون مجوز اقدام به تعمیرات اساسی ملک موجود و

توسعه بناء یک واحد مسکونی مجزا  با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی با قدمت سال 95  
 .به مساحت 25/52مترمربع نموده است که در زمان بازدید در مرحله نازك کاري بود

 احداث سایبان فلزي به مساحت 13مترمربع-
 سرویس جداساز در محوطه به مساحت5/73مترمربع با مصالح بلوکی -

دیوارگذاري در محدوده عقب نشینی کوچه به طول حدود   7/24متر طول بلوکی با راتفاع -
2متر و قدمت سال 95

مساحت واحد مسکونی جدید ساز 34/48مترمربع کمتر از حداقل مساحت مفید واحد _
.مسکونی(60مترمربع) می باشد

با توجه به خط پروژه موجود درسیستم بشماره 1413 (بپیوست) بمساحت حدود  7/32-
مترمربع از ملک در تعریض  شارع 6متري حد شرق و پخ اتصالی به کوچه 8متري حد شمال 

 قرار دارد. که از این مقدار 3/82 مترمربع از اعیان
قدیمی ساخت می باشد که بطول حدود   7/24متر طول از دیوار جدیدالحداث متجاوز به این 

شوارع  می باشد .(طرح قدیم)
.با توجه به قدمت بناء یک واحد  کسري پارکینگ مسکونی دارد-

قررا دارد R112 100-60 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی-
. بنابراین 102/53مترمربع داخل تراکم و 27.73 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

.سطح اشغال همکف 76.23% می باشد-
********************************************************
با توجه به بازدید مجدد  و درب ایجاد شده به سمت بناي جدید ساز کال یک واحد **--**

.می باشد .بنابراین موارد فوق شامل کسري پارکینگ منتفی می باشد
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
59,472,000(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 5.9  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/03 3/96/20400 تجدید 
نظر

امین الضرب 
خ احمدزاده

  

3-2-10322-26-1-0-0 415

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 

378,000,000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال تایید می نماید 

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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 201,549,600(دویست و  

یک میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 119.97  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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 
براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 

آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  855,590,400(هشتصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  
پانصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 169.76  1.5
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري مسکونی به **--**
شماره 79مورخ 95/08/04 به صورت 4.5طبقه با زیر زمین  به مساحت 1817.74مترمربع در 

 8 واحد مسکونی
و 5واحد مغازه که به استناد بند4 مورخ 94/03/27 کمیسیون ماده 5 صادرگردیده **--**
است.درحال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی و بازدید انجام شده در 

مرحله سفت کاري
:موارد مغایرت زیر بیشتر از 5 % زیربناي پروانه  مشاهده گردید**--**

.زیرزمین حذف گردیده است**--**
در طبقه همکف 30.08 مترمربع افزایش بناء خارج از طول 60 به صورت پیلوت **--**

.جهت پارکینگ مسکونی دارند
کاهش تعداد واحد تجاري از 5 به 4 واحد  و تبدیل 5.9مترمربع مساحت مسکونی **--**

 در همکف به تجاري
افزایش بناء به صورت مسکونی در طبقات اول تا سوم خارج از تراکم و خارج از **--**

طول 60 % به مساحت  21.52مترمربع در هرطبقه(64.56مترمربع مجموع 3 طبقه)
افزایش بناء به صورت مسکونی در طبقه چهارم خارج از تراکم و خارج از طول 60 % **--**
 به مساحت 75.12مترمربع که از این مقدار 53.6مترمربع عدم رعایت دومتر عقب سازي 

.بوده است
با توجه به عدم رعایت سقف تراکم  اعطائی کل تراکم  به مساحت 119.97مترمربع **--**

.تخلف محسوب می گردد
 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 23.27مترمربع**--**

کسري 3 واحد پارکینگ تجاري دارند. (پارکینگ شماره 5 به دلیل عدم تامین راه **--**
عبور مورد قبول نمی باشد)

.سطح اشغال همکف از 64.59% به 70.76%افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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، به جهت عدم ضرورت قلع، 
با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي بدون مجوز، به مبلغ  46,314,000(چهل و  شش میلیون و  سیصد و  چهارده هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.92  0.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20402 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی انتهاي 
کوچه فتحی 
دخت سمت 

چپ  
ساختمان 
  شمس

3-1-10205-577-1-0-0 416

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 با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد 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 بدون مجوز ، به مبلغ  35191200(سی و 
 پنج میلیون و  یکصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 113.52  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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10:41زمان 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه حدود  88/22  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز 
اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان یک ونیم  طبقه   با نوع اسکلت بتنی وقدمت 

 . سال  1392   را نموده که شامل
همکف بصورت پیلوت بازیربناي 64/03 مترمربع وراه پله بسطح 5/38 مترمربع .وبازشوي  -1

  . درب به سمت کوچه می باشد
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 64/03 مترمربع . که از کل زیربنا بسطح  -2
19/92 مترمربع درهمکف مازاد برتراکم وبسطح 113/52 مترمربع درحد تراکم  وفاقدکسري 

  .  . پارکینگ می باشد
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 1383 کوچه حد شمال بصورت 10 متري و تا ارائه 

سند مالکیت بسطح 10 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن 
می باشد ودرحد جنوب بسطح 0/25 مترمربع از عرصه درحریم برق قرار دارد ( جمعا بسطح 

  10/25 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد )
توئضیح اینکه بصورت غیابی  با عرصه بمساحت تقریبی100 متر مربع   در حد بتن ریزي 

ستون هاي طبقه همکف (بدون اجراي سقف)  با زیر بناي   تقریبی70 متر مربع داراي گزارش 
. درواحد خالف می باشد

حالیه با توجه به اخطاریه پیوست درخواست بررسی وپرداخت خالف آن  رادارد مراتب 
  .  باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

416

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

198,962,400(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 118.43  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/10/30 3/96/20406 بدوي بلوار امام  
خمینی- 
شهرك 

منتظري  بن 
پیکري

3-3-30209-8-1-0-0 417

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 ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1083398400(یک میلیارد و  

هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 214.96  1.5
 

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 60.26  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/10/30 3/96/20406 بدوي بلوار امام  
خمینی- 
شهرك 

منتظري  بن 
پیکري

3-3-30209-8-1-0-0 417

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 168000000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  189مورخه  
93/12/28  می باشد که  بصورت  4/5طبقه بازیرشیروانی بصورت انباري بااستفاده از سقف 

تراکم اعطایی بسطح 118/43 مترمربع و
بازیربناي کل 686/34مترمربع بارعایت دو متر عقب سازي از کوچه 8 متري حد شرق در6  
واحد مسکونی وبا تعبیه دو درب خودرو  درحد شرق  به عرض 6 متر وبا تعبیه یک درب 

خودرو  درحد غرب  به عرض 5 متر صادر
 : گردیده عملیات ساختمانی  درحدسفتکاري است  وبرخالف مدلول  پروانه داراي

افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقه همکف بسطح 33/23 مترمربع که از مقدار فوق  -1
 .  بسطح 19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه اول بسطح 45/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -2
 .19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه دوم بسطح 45/2 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -3
 .19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقه سوم بسطح 45/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -4
 .19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه چهارم بسطح 45/2 مترمربع که از مقدار فوق   -5
 .بسطح 19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد مسکونی  ،  یکواحد درطبقه سوم که  -6
مساحت واحد کوچکتر به کسر افزایش بناي ذکر شده بازیربناي 30/13 مترمربع و  یکواحد 

 درطبقه چهارم که مساحت واحد کوچکتر به
 . کسر افزایش بناي ذکر شده بازیربناي 30/13 مترمربع می باشد

با توجه به افزایش واحدهاي مسکونی براساس ضوابط براي 8 واحد مسکونی کسري -7
 .  یکواحد پارکینگ کمیسیونی وکسري یکواحد پارکینگ درآمدي دارند

 . بسطح 73/23 مترمربع کسري  حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارد -8
 . افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 0/93 مترمربع -9

417
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*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
احتراما درخصوص عوارض کسري پارکینگ و پارکینگ با تزاحم داراي تعهد نامه شماره 

  . 14379 مورخه 97/4/16 از دفترخانه شماره 271 رشت می باشد
با توجه به نامه شماره 190846مورخ 96/9/25 شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن 
حفظ مفاد راي به شماره 3/96/20145 مورخ 96/8/30 به مبلغ 75516000(هفتاد و  
پنج میلیون و  پانصد 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 ممنوع می باشد.

جریمه 243.6  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 3/96/20407 اصالح
ي 
بدوي

مدرس 
انتهاي 
گلسرخ  
روبروي 
صنایع 
   چوبی

3-1-10270-88-1-0-0 418

با توجه به نامه شماره 190846مورخ 96/9/25 شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن 
حفظ مفاد راي به شماره 3/96/20145 مورخ 96/8/30 به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  
هفت میلیون و  پانصد 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 ممنوع می باشد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به نامه شماره 190846مورخ 96/9/25 شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن 
حفظ مفاد راي به شماره 3/96/20145 مورخ 96/8/30 به مبلغ 610,235,000(ششصد 

و  ده میلیون و  دویست و  سی و  پنج 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 ممنوع می باشد.

جریمه 157.48  1.25
 

3100000  , 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 احتراماپیرو نامه شماره 159586  مورخه 96/8/11 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد  
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به مساحت 

عرصه حدود 116   مترمربع می باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  3 طبقه روي پیلوت  فاقد راه پله به  

 . بام  شامل
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -1

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -2
. طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -3
. طبقه سوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع-4

با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1392   را نموده وبراساس ضوابط براي 3 واحد مسکونی نیاز 
به 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم دارد که تعداد دو واحد آن رعایت و کسري یک  واحد 

. پارکینگ  مسکونی   دارند
الزم به ذکر است که براساس طرح تفصیلی جدید تراکم همکف 70% وتراکم طبقات %140  
وتعداد طبقات مجاز دو طبقه می باشد که در مجموع کل زیربنا درحد طبقات مجاز بسطح  

 57/21 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح
مترمربع درحد تراکم ویک طبقه بسطح 100/27 مترمربع مازاد برتعداد طبقات مجاز  243/6

  . طرح تفصیلی می باشد
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 963 وانعکاس ملک برروي آن کوچه بصورت 8 متري 

وفاقد عقب نشینی می باشد . حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق وزارت راه 
 وشهرسازي  رادارد

  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

418

در خصوص اعتراض آقاي محسن امیدي و شرکاء نسبت به راي شماره 3.96.20231 
مورخ 96.9.21  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 به 1.75 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 159.85 مترمربع به مبلغ  335685000(سیصد و  سی و  پنج 
میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 159.85  1.75
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20408 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا - 

احمد زاده  
ك ناصح

3-3-10339-39-1-0-0 419
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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 33.57  0.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20408 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا - 

احمد زاده  
ك ناصح

3-3-10339-39-1-0-0 419

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  111مورخه   88/5/31
می باشد که  بصورت  3/5طبقه در3 واحد مسکونی بدون راه پله به بام بازیربناي کل 374 

 مترمربع بااستفاده
از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح 33/57 مترمربع  صادرگردیده وتاکنون تمدید نگردیده 

 وفاقداعتبار می باشد ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  ودرخصوص
. فزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف بسطح  36/89 مترمربع -1

  .   افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه اول بسطح 36/89 مترمربع -2

   .  افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه دوم بسطح 36/89 مترمربع  -3

 .  .  افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه سوم بسطح 36/89 مترمربع  -4

 افزایش بنابصورت راه پله به بام  بسطح 12/29مترمربع می باشد  -5
رعایت پارکینگ براساس ضوابط پروانه میگردد .  حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد .

*-*- مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 1050672000(یک میلیارد و  پنجاه میلیون و  ششصد و  هفتاد و 

 دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 156.35  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/19 3/96/20409 بدوي امین ضرب   
علی 

محمدي 
کوي طالبی

3-2-10083-180-1-0-0 420
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك ارائه شده پروانه ساختمانی بشماره 41 - 96/02/28 (تاریخ درخواست 
پروانه 95/03/16 ) بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي

. کلی 412.30 متر مربع بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی صادر گردیده است 
.عملیات اجرایی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري میباشد

بر اساس نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل 
:میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  38.84 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح حدود   -2

116.52 متر مربع
(هر طبقه بسطح حدود 38.84 متر مربع)

تبدیل راه پله به بناي مفید در مجموع طبقات اول تا سوم بسطح 0.99 متر مربع (هر طبقه 
0.33 متر مربع )

.کف سازي همکف و ورودي هاي سواره و پیاده  اجرا نگردیده است
. تا اینمرحله فاقد کسري پارکینگ است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

 . بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشند
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

420

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به موقعیت ملک، 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  59,670,000

(پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.5  1
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 3/96/20411 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی(ع) 

کوي چمران 
کوچه32 
آخرین 

پالك سمت 
 چپ

3-1-10283-197-1-0-0 421

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 25,500,000

(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت  عرصه  
حدود 60 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه بازیربناي حدود  58/5

 مترمربع با نوع اسکلت بتنی
وقدمت سال 1393 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده که داراي یکواحد کسري 
پارکینگ مسکونی ودرحد شمال بدون رعایت عرض حیاط خلوت داراي پنجره به سمت 

ملک مجاور وداراي اشرافیت می باشد
  . داراي گزارش که درحال بررسی می باشد

توضیح اینکه براساس خط پروژه پیوست به شماره 559  کوچه بصورت 8 متري وبسطح 
  .  حدود 4/03 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد

الزم به ذکر است که بصورت غیابی درخصوص احداث بناي بدون مجوز بازیربناي    تقریبی60
 متر مربع  داراي گزارش در خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 94/1/29 کمیسیون 

 ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده
وتاکنون پیگیري نشده   .  حال با عنایت به نامه شماره 200689  مورخه 96/10/6 درخصوص 
   .  تهیه گزارش جدید عین گزارش جهت بررسی تقدیم میگرددتغییرات جدیدي ندارند
حالیه درخواست صدور مجوز حفاري آسفالت جدید به طول 8 متر وخاکی به طول 12 متر 

.بصورت طولی جهت انشعاب گاز رادارد مراتب جهت دستور تقدیم  میگردد

421

در خصوص اعتراض آقاي حامد قدیري نسبت به راي شماره 3.95.18842 مورخ 
95.12.4 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 202352 مورخ 96.10.9 ارزش سرقفلی به مبلغ 12500000000 ریال ؛ مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 

2500000000(دو میلیارد و  پانصد میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 204  0
 

3300000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1396/10/16 3/96/20422 تجدید 
نظر

جانبازان  
بلوار 

خرمشهر  
بن 1

3-3-10366-7-1-0-0 42
2

در خصوص چهار واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 100 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 660000000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 صورت یکباب ساختمان خالف ساز دو اشکوبه تجاري با زیر 
بناي کل 204 مترمربع احداثی بر روي زمینی به مساحت 102 مترمربع با پوشش 100 % 

میباشد. با توجه به کاربري عرصه کل ملک خارج از تراکم میباشد. اعیان هر طبقه به سطح 
102 مترمربع از جنس اسکلت فلزي و با قدمت سال اخیر میباشد. داراي 4 واحد کسري 
.پارکینگ تجاري میباشد و برابر خط پروژه 1262 به سطح 1.5 مترمربع در تعریض میباشد

42
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 35838000(سی و  پنج میلیون و  هشتصد و  سی و  هشت 

هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 7.24  1.5
 

3300000  , 1395 احداث راه پله به بام 1396/11/03 3/96/20424 تجدید 
نظر

شهدا   
ایزددوست 
-روبروي 
پلوکبابی 
اردشیر

3-2-10141-86-1-0-0 42
3

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 .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

417.15  0
 

3300000  , 1395 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 3800000000(سه میلیارد و  هشتصد میلیون )  ریال در این 
بند عینا تایید میگردد .

جریمه 154.06  0
 

3300000  , 1395 توسعه بناي تجاري

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 31 به تاریخ 95/04/28 به صورت 1 طبقه در 4 واحد مسکونی بر روي 8 باب 

مغازه فاقد بالکن با ارتفاع 3.40 و رعایت رواق  با زیربناي 1401.40 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

: توسعه بناي تجاري به سطح 154.06 متر مربع که شامل موارد ذیل می باشد -1
 حذف رواق به سطح 73.02 متر مربع و تبدیل آن به تجاري 1-1

 تبدیل بخشی از پیلوت ( پارکینگ ) به تجاري به سطح 81.04 متر مربع 2-1
 توسعه راه پله به بام به سطح 7.24 متر مربع  -2

افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 8 به 11 واحد که برابر ضوابط جاري در خصوص واحد  -3
هاي تجاري ، زیربنا کل واحد هاي تجاریبه سطح 417.15 مترمربع به عنوان افزایش تعداد 

واحد در فرم تحلیل خالف محاسبه شده است
الزم به توضیح می باشد با توجه به تغییر شکل واحد هاي تجاري از داخل به بر ملک ،  *--*

 راهرو تجاري داخلی به سطح 68.20 متر مربع حذف گردیده است

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط براي واحدهاي مسکونی به تعداد 4 واحد و  *-----*
براي واحد هاي تجاري به تعداد 11 واحد می گردد
دیوار حائل بام اجراي گردیده است *------*

رعایت عدم بازشو واحد هاي تجاري  در پخ دوگذر می گردد *--------*
درخصوص تخلفات صورت گرفته سازمان بازرسی استان نامه اي به شماره  *---------*
269942 به تاریخ 95/12/18 به شهردراي منطقه سه  ارسال نموده است و ضمنا اداره کل راه 
و شهرسازي ( از طرف مدیر شهرسازي ) نیز طی نامه اي به شماره 96/31/191/ص به تاریخ 
96/01/06 به معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري رشت در خصوص تخلفات 
اجرایی و نیز عدول بند 1 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/12/013 اعالم نموده و 

درخواست نمود که از ادامه عملیات اجرایی جلوگیري به عمل آید
حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد

42
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/03 3/96/20427 تجدید 
نظر

پاستوریزه  
  شهدا نوري

3-3-10100-5-1-0-0 42
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 162000000(یکصد و  شصت و  دو میلیون )  ریال در این بند 

عینا تایید میگردد .

جریمه 20.37  0
 

3100000  , 1396 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 23,064,000(بیست و  سه میلیون و  شصت و  چهار هزار )  
ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 7.44  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  127  مورخه 
 95/11/09 می باشد

که بصورت 3/5 طبقه در3 واحد مسکونی با استفاده از سقف تراکم درهمکف بسطح 1/54 
 مترمربع ودر طبقات

بسطح 48/98 مترمربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سفیدکاري است وبرخالف 
 : مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 1/62 مترمربع -1
 . کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/24 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید -2

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/4 متر و تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه   -3
فاقد

 بالکن بسطح 20/37 مترمربع 
 افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 4/86 مترمربع ( هرطبقه -4

 مترمربع ) 1/62
کاهش سطح راه پله درطبقات بسطح 0/72 مترمربع ( هرطبقه 0/24 مترمربع ) و -5

 . تبدیل آن به بناي مفید
 . کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -6

. توضیح اینکه افزایش بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد
. همچنین در زیرشیروانی بسطح 1/67 مترمربع کاهش بنا دارند 

 . حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

42
4

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 83084400(هشتاد و  سه میلیون و  هشتاد و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.13  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20428 بدوي خرمشهر-بل
وار شهداي 
گمنام-روبر
وي امالك 
پارس

3-3-10497-8-1-0-0 42
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 96 - 96/04/28 بصورت 4.5 
 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي

کلی 507.26 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 53.91 متر مربع صادر  
. گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري بوده و براساس نقشه برداري ارائه 
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح 8.61  متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2

5.24 متر مربع
(هر طبقه بسطح حدود 1.31 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در مجموع طبقا ت اول تا چهارم بسطح 0.28 متر 
. مربع ) هر طبقه 0.07 متر مربع

. کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 16.02 متر مربع
. فاقد کسري پارکینگ

 . مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه 

تامل و تردید نیست با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و 
اینکه ملک در کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد 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  
11,166,200(یازده میلیون و  یکصد و  شصت و  شش هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 36.02  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 3/96/20433 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري - 
اسماعیل 
اباد  کوچه 
چهارم - 
فرعی ششم
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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، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 132,401,000(یکصد و 
 سی و  دو میلیون و  چهارصد و  یک هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 85.42  0.5
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/16 3/96/20433 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري - 
اسماعیل 
اباد  کوچه 
چهارم - 
فرعی ششم
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر خط عادي به مساحت  عرصه 65
مساحت عرصه موجود 58/47  مترمربع که برابر پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی
مترمربع می باشد و مشتمل بر یک باب ساختمان دو طبقه مسکونی در دو واحد با اسکلت 
مجموع مساحت اعیان احداثی با احتساب کنسول  بتن آرمه و قدمت سال 93 می باشد
احداثی با عرض امتر به صورت غیر مجاز به سمت معبر که در ارتفاع 3متري احداث شده 
با توجه به جانمائی ملک بر روي  است 121/44مترمربع می باشد(به کسر نورگیر امتر مربعی)
قرا ردارد و با توجه به تحلیل سیستمی R112  78/92 طرح تفضیلی  در کاربري مسکونی

با توجه  .داخل تراکم و 6/5مترمربع کنسول غیر مجاز دارند مازاد بر تراکم و 36/016مترمربع
به خط پروژه شماره 421 پیوست به مساحت 13/45مترمربع اعیان احداثی در دو طبقه در 
مالک تقاضاي بررسی وضعیت .دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند- .تعریض قرار دارد

.ملک را دارند
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 بدون مجوز ، با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 98,205,000(نود و  
هشت میلیون و  دویست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 65.47  1.25
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20438 تجدید 
نظر

شالکو  
پارس بن 

الله 3

3-3-10019-94-1-0-0 42
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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 
براي اضافه بناي همزمانساز را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 

بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 563836(پانصد و  شصت و  سه هزار و  هشتصد و 
 سی و  شش) ریال تایید می نماید

جریمه 99.  1.25
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد 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 بدون مجوز ، به مبلغ  19,356,000(نوزده میلیون و  سیصد و 

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

جریمه 161.3  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20438 تجدید 
نظر

شالکو  
پارس بن 

الله 3
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 242 مورخه 
85/11/28که فاقد اعتبار می باشد و بارعایت عقب نشینی بسطح 4/5 مترمربع وبا مساحت 

 باقیمانده 147/55 مترمربع
بصورت یک طبقه روي پیلوت دریکواحد مسکونی بازیربناي 178 مترمربع صادرگردیده و 
عملیات ساختمانی رو به اتمام است وازبابت افزایش بنا درهمکف وطبقه اول وراه پله به بام 

بسطح 63/04 مترمربع
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1162مورخ1387/02/01میباشدکه محکوم به  

 . پرداخت جریمه گردیده
 .  متعاقب آن باتوجه به مراجعه مالک وارائه نقشه ارائه شده درخصوص

افزایش بناي همزمان ساز درطبقه همکف بصورت پیلوت بسطح 0/99 مترمربع نسبت به  -1
 .  صورتجلسه کمیسیون ماده صد

افزایش بناي مجدد بصورت دو طبقه مازاد برپروانه صادره درکوچه 8 متري دریکواحد  -2
مسکونی   بازیربناي  طبقه دوم بسطح   115/29 مترمربع وطبقه سوم وبسطح 111/48 

 مترمربع  که
. . از مقدار فوق بسطح 42/41 مترمربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از یکواحد به دو واحد که زیربناي آنها در افزایش بناي  -3
صدراالشاره قید گردیده وفاقد کسري پارکینگ می باشد . داراي گزارش درواحد خالف می 

باشد که درکمیسیون
محترم ماده صد درحال بررسی است حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد برابر نامه  
شماره 203454 مورخه 96/10/10 اعالم نموده که مقدار بناي داخل وخارج از تراکم براساس 

 طرح تفصیلی
تراکم همکف R121  %55 جدید محاسبه واعالم گردد که باتوجه به قرارگرفتن ملک درپهنه
مورد استفاده به کسر راه پله  73/94 % وتراکم طبقات 165% مورد استفاده درطبقات به 

 کسر راه پله
که درطبقات دوم وسوم بسطح 65/47 مترمربع مازاد برتراکم و بسطح 161/3  209/37% 

 مترمربع درحد تراکم می باشد
ضمنا درطبقه اول نسبت به راي صادره بسطح 0/11 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد .  

  .  حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 رضا پرواز جورکویه و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر عدم رعایت عرض حیاط خلوت بمساحت 5.11 

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 23761500(بیست و  سه میلیون و  

هفتصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 5.11  1.5
 

3100000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1396/11/10 3/96/20440 بدوي بلوار امام  
خمینی-شه
رك امام 

حسین ك10
 

3-3-30351-41-1-0-0 42
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 136- 1393/12/23 بصورت 3.5 
طبقه در 3 واحد مسکونی

با زیربناي کلی 371.95 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 81.62 متر مربع  
. صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در نازك کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر  
:خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشد

اضافه بنا بدلیل عدم رعایت عرض حیاط خلوت در هر کدام از طبقات همکف تا سوم بسطح 
 1.18 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 1.04 بصورت افزایش بنا

 .و مابقی (بسطح 0.14 متر مربع ) در حد زیربناي پروانه صادره میباشد
(مجموعاً بسطح 4.72 متر مربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت که از مقدار فوق بسطح 4.16 

مترمربع بصورت افزایش بنا و مابقی در حد زیربناي پروانه میباشد.)
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد زیربناي پروانه صادره در راه پله به بام بسطح 0.39 
متر مربع .(عرض حیاط خلوت از 2 متر به 1.85 متر کاهش یافته و داراي پنجره بسمت پالك 

همسایه میباشد.)
.افزایش بنا در حد 5% زیربناي پروانه میباشد

.فاقد کسري پارکینگ
در خصوص موارد فوق برابر راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 21440 - 97/06/06 
پنجره به منظور رفع اشرافیت آن صادر گردیده   OKB به پرداخت جریمه محکوم   و افزایش

 . است
طی بازدید مجدد صورت گرفته اقدام به نصب قاب فلزي  بر روي پنجره هاي ضلع حیاط 

 . خلوت نموده اند و به وسیله ایرانیت (سایه روشن ) بر روي آن پیچ گردیده است
OKB  پنجره از 1.10 متر به 2 متر فزایش یافته و فاقد اشرافیت است . 

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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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 526,950(پانصد و  بیست و  شش هزار و  نهصد و  پنجاه) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 46.84  0.1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20441 بدوي آج بیشه  
کوي 

اخالقی ك 
 8 متري

3-2-10315-73-1-0-0 42
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی  طبق  تصویر نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی)

.بمساحت عرصه حدود 187/75 متر مربع میباشد
نلک مورد نظر داراي پروانه ساختمانی  بشماره 157 مورخه 1375/08/02   بصورت نسقی 3 
 طبقه شامل همکف بصورت پارکینگ و طبقات اول و دوم بصورت  مسکونی در 2 واحد

با زیربناي کلی 376/10 متر مربع از نوع اسکلت فوالدي میباشد که تاکنون 2 بار  با شماره 
. هاي 14474 مورخ 1377/07/19 و  18377 مورخ 1377/09/15 تمدید گردیده است

.پروانه فاقد اعتبار میباشد
حالیه طی بازدید بعمل آمده متقاضی در انتهاي ملک خود در سال 1378 (قبض برق) اقدام 

 به احداث یکباب انباري ( اطاق)با مصالح بلوك سیمانی و بانضمام سرویس بهداشتی
که عملیات ساختمانی آن  در مرحله سفت کاري میباشد را  در حد شرق پالك با زیربناي  

.46/84 متر مربع نموده است. کالً داخل تراکم میباشد
با توجه به نامه اداره آب که بشماره ش ر 65233 مورخ 1396/04/08 رشته آب سنتی 
عمومی و به احاظ آبیاري غیر فعال بوده و لیکن جمع کننده آبهاي سطحی میباشد

با توجه  به آخرین خط پروژه اصالحی خط پروژه بشماره 2685 ( بپیوست)  ارسالی از سوي 
 واحد محترم خط پروژه بمساحت 7/25متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري

حد غرب و پخ دوگذر کوچه هاي 8 متري و 12 متري   قرار میگیرد
.حالیه متقاضی در خواست استعالم اداره راه و شهرسازي را دارند

مراتب  با توجه به اصالح فرم تحلیل و گزارش  با توجه به نامه 201450 مورخ 1396/10/07 
.جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

42
9

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 306000000(سیصد و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  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 نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
156626-96/8/8 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   667197540(ششصد 
و  شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار و  پانصد و  چهل) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 505.4  0
 

65000  , 1362
 , 1391

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 3/96/20442 بدوي امام  
خمینی  

نبش بن 4

3-3-30272-23-1-0-0 430
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر اعیان به مساحت 310 متر مربع و برابر نقشه برداري به سطح 244 متر مربع می 

 باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده ، اعیانات به صورت تجاریو  مشتمل بر *--*

 یک باب مغازه به سطح 14.11 متر مربع بانمضمام بالکن به سطح 8.96 متر مربع -1
 یک باب مغازه به سطح 26.70 متر مربع بانضمام بالکن به سطح 10.96 متر مربع -2

یک باب مغازه به سطح 13.68 متر مربع و فاقد بالکن -3
انبار و راهرو با راه دسترسی جداگانه از کوچه حد غربی  به سطح 24.78 متر مربع و  -4

بانضمام باالبر جهت آمد و شد به طبقه اول به سطح 2.83 متر مربع
انبار با سربندي فلزي به سطح 159.78 متر مربع بانضمام بالکن به سطح 84.49 متر مربع -5

 
طبقه اول به صورت انبار کاالبه مساحت 102.80متر مربع که از این مقدار به سطح 17.26  -6
متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به معبر در حد جنوب به خیابان اصلی و حد غرب به 

 کوچه می باشد

الزم به توضیح می باشد در گذشته از بابت احداث بناي بدون مجوز به شرح ذیل  *--*
: داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد بوده که پرونده مختومه گردیده است

 یک باب مغازه به سطح 27 متر مربع و انباري به سطح 6 متر مربع -1
 احداث بالکن به سطح 10.80 متر مربع -2

مساحت مذکور از کل زیر بنا کسر گردیده است  *-*

حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري از وضع موجود و با توجه به نوع بهره برداري (  *----*
تجاري متمرکز )  به عنوان انبار و نمایندگی فروش لوازم و قطعات خودرو سازي سایپا و برابر 
ضواط ، کلیه اعیانات باستثناء  بند شماره 2 به صورت مازاد بر تراکم و نیز داراي 8  واحد 

کسري پارکینگ تجاري می باشد  ( 3 واحد به سال 1362 و 5 واحد به سال 1391 )
باستناد خط پروژه شماره 769 به سطح 17.74 در تعریض کوچه 6 متري واقع  *-----*

. گردیده است
حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *-------*

95/38/47069/ص به تاریخ 95/08/17 را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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*------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

----*
حالیه با توجه به نامه تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 187627 به تاریخ 96/09/20 

مبنی بر گزارش بهنگام مطابق با گزارش کارشناس رسمی دادگستري ، گزارش به شرح ذیل 
: اصاالح می گردد

یک باب مغازه به مساحت 14.11 متر مربع با قدمت سال 1362 -1
 یک باب مغازه به مساحت 13.68 متر مربع با قدمت سال 1362 -2
 بالکن احداثی به مساحت 8.96 متر مربع با قدمت سال 1362 -3

انبار کاال به مساحت 18.78 متر مربع با قدمت سال 1362 -4
احداث طبقه اول به صورت مسکونی  به مساحت 85.54 متر مربع بانضمام کنسول  -5

احداثی به مساحت 17.26 متر مربع با قدمت سال 1361 (به صروت داخل تراکم )، و تبدیل 
 آن به انبار کاال با قدمت سال 1391

احداث انبار با سازه فلزي به مساحت 159.78 متر مربع بانضمام بالکن به سطح 84.49  -6
 متر مربع

 برابر ضوابط داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري با قدمت سال 1391 می باشد -7 
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 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 1396/11/14 3/96/20444 بدوي انصاري  
مجتمع 

بهاران نبش 
بهار 

56894*5
41649-
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  به شماره 95**--**
مورخ 89/06/23

وپایانکار شماره 3/33/308881مورخ 95/04/23 به صورت ساختمان 6طبقه بر **--**
 روي 3 باب مغازه در 11واحد مسکونی

با مجموع مساحت 1659/21مترمربع  که در بازدید مجدد مشاهده گردید سایبان  **--**
بدون مجوز به مساحت حدودي 8مترمربع

با مصالح فلزي (غیر همگن با سازه اصلی) جهت تامین پارکینگ اضافه با قدمت  **--**
.سال 95  احداث شده است

.که جهت تعیین تکلیف نیاز به ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد می باشد**--**
با توجه به آرایش جدید پارکینگ و دو واحد کسري پارکینگ تجاري  اخذ شده در **--**

.زمان صدور پایانکار  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
که در صورت تایید ارایش پارکینگ جدید با سایبان فلزي کسري پارکینگ منتفی **--**

 .می گردد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

431

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرامرز مهدوي حلیمه جانی مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 46.34 مترمربع 
(داخل تراکم) ؛ با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 

حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1407578(یک میلیون و  چهارصد و  هفت هزار و  پانصد و  هفتاد و  
هشت)  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 46.34  0.1
 

303750  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20445 بدوي کسبخ -  
خیابان 

چمران  ك 
14 ام

3-1-10064-31-1-0-0 43
2

در خصوص بناي مسکونی مازاد برتراکم با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی نسبت به 
بمساحت 2.75 مترمربع به مبلغ   835,312(هشتصد و  سی و  پنج هزار و  سیصد و  

دوازده) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 2.75  1
 

303750  , 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 76 **--**
 به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه  124.45مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه به مساحت 40.77مترمربع  داراي بالمانع شماره **--**
3/33/27379مورخ  78/02/11 می باشد که در برف سال 83 بخشی از سربندي تخریب

و مالک ناگذیر از تعمیرات و توسعه بناء  به مساحت 49.1مترمربع  با مصالح بلوکی **--** 
.و سربندي شیروانی گردیده است.که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد

قرار  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--** 
 دارد (70-80%) بنابراین 2.75مترمربع اعیان توسعه یافته خارج از تراکم(سطح اشغال مجاز)

.و 46.34 مترمربع داخل تراکم می باشد**--**
.با توجه به ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 388 پیوست فاقد عقب نشینی از گذز 12 متري حد **--**

.غرب می باشد
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و نامه دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

43
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 55095600(پنجاه و  پنج میلیون و  نود و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.37  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/11/10 3/96/20449 بدوي امین  
الضرب -  

ك 
سهرابی- 
نبش ك 
فرهنگ

3-2-10076-54-1-0-0 43
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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 
135 به تاریخ 94/12/27 می باشد، داراي  گواهی عدم خالف بدون افزایش بنا به شماره 

 387387 به تاریخ 95/03/16 در مرحله اتمام سقف دوم ( طبقه اول ) می باشد

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است  و داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می  *-*

: باشد
 کاهش سطح راه پله در همکف و تبدیل  آن به بناي مفید به سطح 4.47 متر مربع -1

توسعه بنا در طبقات اول الی چهارم در مجموع به سطح 3.92 متر مربع ( هر طبقه به  -2
 سطح 0.98 متر مربع )

 توسعه راه پله به بام به سطح 13.38 متر مربع -3
 تخلفات مذکور کمتر از 5% کل زیر بنا می باشد و مشمول تبصره 7 نمی گردد *--*

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب می باشد *---*
رعایت پارکینگ می گردد *----*

رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *-----*
حالیه درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد، مراتب جهت صدور دستورات 

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

43
3

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 936765(نهصد و  سی و  شش هزار و  هفتصد و  شصت و  
پنج)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 30.84  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20467 تجدید 
نظر

کرد محله  
شهدا 
حسینی

3-2-10155-64-1-0-0 43
4

در خصوص    21.65    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.

سایر 21.65  0
 

455625  , 1384 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 3/96/20467 تجدید 
نظر

کرد محله  
شهدا 
حسینی

3-2-10155-64-1-0-0 43
4

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 0.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  8,588,531(هشت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  پانصد و  

سی و  یک)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.7  0.75
 

455625  , 1381
 , 1384

تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 158 مورخه 80/7/16  
می باشد که  بصورت  دوبلکس  در  یکواحد مسکونی بازیربناي کل 84   مترمربع 

 صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري
می باشد ودرخصوص افزایش بنا بسطح 2/75  مترمربع داراي سوابق که برابر نامه شماره 
11081 مورخه 281/4/29دستور پرداخت خالف آن بصورت تقسیطی انجام شده وبراي آن 

گواهی عدم خالف به شماره 12883 مورخه 81/12/6 صادر
 . گردیده

 : . حال با عنایت به نقشه ارائه شده مالک اقدام به
افزایش بنا درهمکف بسطح 14/65 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 4/7 مترمربع مازاد  -1

 . برتراکم وبسطح 9/95 مترمربع درحد تراکم می باشد
 . تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح 22 مترمربع -2

 . افزایش بنا درطبقه اول بسطح 20/89 مترمربع -3
افزایش واحدهاي مسکونی از یکواحد به دو واحد مسکونی که زیربناي واحد کوچکتر  -4

 . درطبقه همکف به کسر افزایش بناي ذکر شده بسطح 21/65مترمربع می باشد
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند .  براساس طرح  -5

تفصیلی براي عرصه فوق تراکم همکف 70%  مورد استفاده 74/57 % و تراکم مجاز طبقات 
 140درصد می باشد

الزم به ذکر است که براساس خط پروژه شماره 870  فاقد عقب نشینی می باشد حالیه 
 . درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
2,094,321,600(دو میلیارد و  نود و  چهار میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 207.77  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/28 3/96/20468 بدوي فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 43
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی 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

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 161مورخه 95/12/28 در 3/5 طبقه  ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و یک باب مغازه در همکف و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي  
720/77 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اجراي میلگردهاي ستون 
طبقه اول(بدون اجراي سقف) بوده  و با توجه به سوابق موجود از بابت افزایش بنا در همکف 
.(بصورت مسکونی) بمساحت 42/81 متر مربع داراي پرونده مختومه در واحد خالف است

حالیه با توجه به پالن نقشه برداري و معماري ارائه شده و با عنایت به بازدید از محل داراي  *
:تخلف ساختمانی بشرح زیر می باشد

تبدیل 51/70 متر مربع از پیلوت در طبقه همکف به بناي تجاري *--*
توسعه بنا در همکف بمساحت 3/23 متر مربع بانضمام کاهش سطح راه پله بسطح  *--*

0/6 متر مربع و تبدیل آن به تجاري
احداث بالکن تجاري بمساحت کلی 152/24 متر مربع در طبقه اول (که از این مقدار  *--*
بسطح 141/39 متر مربع بصورت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ، بمساحت 5/88 متر مربع 
بصورت کاهش بناي راه پله و تبدیل به تجاري و بسطح 4/97 متر مربع بصورت توسعه بنا می 

.باشد
دو واحد پارکینگ مورد نیاز براي مسکونی در همکف تامین شده است لیکن به سبب  *--*

توسعه بناي تجاري 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
هر گونه مغایرت احتمالی با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و پس از بازدید از ملک  *
قابل بررسی مجدد خواهد بود و در خصوص تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اجراي 

کامل ساختمان اظهار نظر می گردد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

43
5

در خصوص تخلف ساختمانی خانم الهام شهد شربتی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه اول(داخل تراکم) بمساحت 

7.81  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 54670(پنجاه و  چهار هزار و  
ششصد و  هفتاد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7.81  0.1
 

70000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20469 بدوي خیابان   
شهدا کوچه 

اسالم 
پرست 

-پالك 33 
طبقه دوم

3-2-10204-15-1-0-0 43
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي مسکونی مازاد برتراکم(طبقه همکف) 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 5.42 مترمربع به مبلغ  569,100(پانصد و  شصت و  نه هزار و  
یکصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 5.42  1.5
 

70000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20469 بدوي خیابان   
شهدا کوچه 

اسالم 
پرست 

-پالك 33 
طبقه دوم

3-2-10204-15-1-0-0 43
6

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه دو طبقه برابر سند به مساحت 
عرصه184/5  مترمربع  برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي پروانه ساختمانی شماره 

458 مورخه 66/5/22
بصورت دو طبقه همکف بصورت پیلوت وطبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 218 

مترمربع می باشد که براي آن گواهی پایانکار به شماره 13/3931  مورخه 68/3/20 
 . صادرگردیده

.  حال برابر نقشه ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم  همزمان ساز درهمکف بسطح 5/42 مترمربع -1 

افزایش بناي   همزمان ساز در طبقه اول بسطح 7/81مترمربع -2
تبدیل همکف به یکواحد مسکونی سطح 97/48 مترمربع ضمن اینکه برابربند یک   -3

  . صورتجلسه کارگروه فنی  مورخه 95/1/8 وتاریخ احداث بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 2616 کوچه بصورت 6  متري وبسطح 8/95 مترمربع  
تراکم  R121 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد . وباتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 %همکف 55
مورد استفاده 65/4 % وتراکم طبقات 165%  مورد استفاده 131/71%  می باشد .  حالیه 

  . درخواست پاسخ  استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 615434400(ششصد و  پانزده میلیون و  چهارصد و  سی و  چهار هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 122.11  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20471 بدوي شهدا -  
دیانتی - خ 
  مروارید

3-3-10121-10-1-0-0 43
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 109  مورخه 96/6/25  
می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  3طبقهبازیرشیروانی  روي پیلوت 

 در3
واحد مسکونی بازیربناي کل  484/15 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد   
سقف اول   است وبرخالف مدلول پروانه تا این مرحله  داراي افزایش بناي مازاد برتراکم 

درهمکف بسطح 14/13
مترمربع می باشد  : (تراکم همکف 55%  مورد استفاده %63 )

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

43
7

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 9,072,000(نه 

میلیون و  هفتاد و  دو هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 3.15  3
 

960000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 3/96/20473 بدوي جاده  
الهیجان - 
شهدا  
مهدیه

3-2-10202-17-1-0-0 43
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پردامه ساختمانی به شماره 268 به تاریخ 
 91/11/03 می باشد به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی می باشد

در خصوص افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق گزراش  آراي کمیسوین  *---*
ماده صد به شرح ذیل بودهو داراي گواهی عدم خلف به شماره  334128 به تاریخ 96/03/31

 می باشد
%اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 15/11 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا درطبقات اول تا سوم مجموعاً بسطح 56/79 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -2
.%(هرطبقه 18/93 مترمربع)

.کاهش بنا در راه پله به بام بسطح 1/28 مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 5/12 مترمربع  -4

.درمجموع همکف و طبقات
شایان ذکر است که از 18/93 مترمربع اضافه بناي در مجموع 3 طبقه  به صورت  *--*

کنسول در داخل ملک متقاضی است

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط زمان صدور پروانه به تعداد 2 واحد می گردد *----*

حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت احداث سایبان  *------*
به طول 3.15 متر مرببع با مصالح چوبی و سربندي ایرانیت جهت تامین یک واحد پارکینگ 

 مازاد بر ضوابط می باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*
رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *-----*

حالیه درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد، مراتب جهت صدور دستورات 
.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

43
8
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10:41زمان 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، ضمن نقض راي بدوي، 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 32,906,300(سی و  دو 

میلیون و  نهصد و  شش هزار و  سیصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

329063  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 3/96/20474 تجدید 
نظر

کرد محله  
-خیابان 
شهدا  
مژدهی- 
بوستان 
پنجم

3-2-10152-2-1-0-0 43
9

درخصوص 185.46 مترمربع تخلف 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 حالت سابق، موضوع از 

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

سایر 90  0
 

329063  , 1385 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي 
همزمانساز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

2211303(دو میلیون و  دویست و  یازده هزار و  سیصد و  سه) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 6.72  1
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بصورت  یکباب خانه دو طبقه 
دریکواحد مسکونی  برابر سند به مساحت  عرصه  109مترمربع می باشد که براي آن  مجوز 

 تعمیرات داخلی به شماره
3/33/14267مورخه 85/5/7 صادرگردیده ودرخصوص تعویض سربندي وافزایش بنا بسطح  

32 مترمربع برابر صورتجلسه مورخه 85/5/18 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
. جریمه گردیده

وبراي آن بالمانع شماره 3/33/51462 مورخه 90/6/31 صادرشده حال با عنایت به نقشه  
برداري ارائه شده مالک اقدام به افزایش واحدها از یک واحد به دو واحد مسکونی را نموده 

 که مساحت آن درهمکف
بدون افزایش بناي ذکر شده بسطح 90مترمربع می باشد ضمنا  در همکف بسطح 4/36 

مترمربع ودرطبقه اول بسطح 2/36 مترمربع مابه التفاوت بناي همزمان ساز  وبراي دو واحد 
مسکونی کسري

 . دو واحد پارکینگ مسکونی دارند 
ضمنا برابر خط پروژه شماره    2225پیوست و انعکاس ملک برروي آن  بسطح 33/21  

مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 20/67 مترمربع از اعیان احداثی برروي 
.  آن می باشد

  . حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علیرضا وطن خواه موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 69.55  
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 350532000(سیصد و  پنجاه میلیون و 

 پانصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 69.55  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20476 بدوي نیرودریایی  
چمران 
عبادي - 
پاکدامن

3-1-10007-12-1-0-0 440

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 133.64 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ224,515,200(دویست و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  
دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 133.64  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 28 مورخه 96/2/24  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 133/64 مترمربع بصورت 4 طبقه 

 بازیرشیروانی
بر روي پیلوت در4   واحد مسکونی بازیربناي کل 523/3   مترمربع صادرگردیده عملیات 

 : ساختمانی درحد سفیدکاري  است وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 3/67 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 65/88 مترمربع ( هرطبقه  -2
 16/47 مترمربع )

توضیح اینکه درزیرشیروانی نسبت به زیربناي پروانه بسطح 9/62 مترمربع کاهش بنا دارند 
.تراکم مجاز همکف برابر پروانه  50% مورد استفاده 60/21% وتراکم طبقات 100% مورد 

 %استفاده 230/84
رعایت پارکینگ میگردد حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت 

 . دستور تقدیم 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  طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 68,040,000(شصت و  هشت میلیون و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.5  1.5
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/11/10 3/96/20477 بدوي پیرکالچاي  
خ 

مدرس-مید
ان امام 
حسین 
زنبق2

3-2-10260-9-1-0-0 441

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك تعرفه شده داراي  پروانه ساختمانی بشماره 47 مورخ **--**
1395/06/11 بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي 

 کلی 359.86 متر مربع
که با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 81.51 متر مربع صادر گردیده است **--**

..(از مقدار فوق بسطح 4.5 متر مربع بصورت سایبان جهت تامین پارکینگ بوده)
عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده **--**

:تا اینمرحله داراي اضافه بنا در حد 5% زیربناي پروانه  بشرح ذیل میباشد
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در هرکدام از طبقات  اول تا سوم  بسطح  **--**

   4.50 متر مربع در مجموع 13.5مترمربع
کاهش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 1.87 متر مربع**--** 

.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**
.ساختمان داراي آسانسور می باشد که پروانه بدون آسانسور صادرگردیده بود**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 3/96/20479 تجدید 
نظر

شهدا  
دیانتی - 
 بامروت

3-3-10133-40-1-0-0 44
2

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بمساحت 16.88مترمربع و توسعه 
بناي تجاري بمساحت 13.76مترمربع ،بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به 
اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 294000000(دویست و  نود و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 39.55  0
 

780000  , 1395 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 ارائه شده توسط متقاضی برابر سوابق موجود درپرونده بصورت ششدانگ یک 
 باب خانه

بسطح 38 مترمربع  و یکباب مغازه بسطح 9 مترمربع با عرصه 52/4 مترمربع  می باشد که 
براي آن

  مجوز تعمیرات اساسی به شماره 451692 مورخه 1395/10/820  شامل تعویض سربندي 
ونماسازي داخلی وخارجی با رعایت عقب نشینی بسطح 12/91 مترمربع صادر گردیده و

با عنایت به بررسی به عمل آمده مالک با رعایت عقب نشینی داده شده اقدام به تبدیل کل 
 ملک

بصورت  دو باب مغازه فاقد بالکن ,بازیربناي یکباب 22/76 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  
 9 مترمربع

داراي بالمانع ومابقی بسطح  13/76 مترمربع مابه التفاوت بناي تبدیلی از مسکونی به تجاري
 

ودرحد پخ مربوطه داراي درب ورودي می باشد
 وباب دیگر 16/88 مترمربع . با فعالیت شغلی معامالت مسکن و داراي  تابلوي بنر فاقد 

 . نورپردازي  با ابعادحدود 1متر×3 مترمی باشد
وبراساس وضع موجود براي دوباب مغازه  که یکباب آن داراي بالمانع است فاقد کسري   

 پارکینگ
وبراي مغازه جدیداالحداث کسري یکواحد پارکینگ تجاري  وهمچنین فاقدعقب

 نشینی مجدد می باشدحالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد 
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

44
2

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 2500000(دو میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 18.86  0
 

50000  , 1371 احداث بناي بدون مجوز 1396/10/30 3/96/20480 بدوي بلوار امام 
خمینی -ك 
خوش انس 
-نبش بن 
بست نهم

3-3-30281-116-1-0-0 44
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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه با اسکلت بلوکی فاقد بالکن 
بمساحت 18.86 متر مربع که در زمان بازدید فاقد فعالیت شغلی بود و با توجه به فروشنامه 
اولیه ارائه شده قدمت آن به حدود 25 سال می رسد که بدون اخذ مجوز احداث شده و از 
بابت آن بالمانعی ثبت سیستم نگردیده است ضمنا الزم به ذکر است که در سال 95 بدون 
اخذ مجوز تعمیرات جزیی (کف سازي،تعویض کرکره و ...)شده است همچنین با توجه به خط 
پروژه شماره 1153 پیوست بمساحت حدود 0.65 متر مربع از اعیان آن در تعریض کوچه 12 
متري حد شمال قرار دارد حالیه متقاضی درخواست رسیدگی به تخلفات مذکور و روشن 

شدن وضعیت ملک را دارد مراتب جهت امعان نظر و صدور دستورات بعدي بحضور ایفاد می 
.گردد

44
3

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 295200000(دویست و  نود و  

پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گرددو در خصوص عقب نشینی مقرر 
گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 44.27  0
 

3300000  , 1385
 , 1393

1396/10/30 بالکن بدون پروانه  3/96/20481 بدوي آج بیشه -  
بلوار امام 
رضا- 

  جانبازان

3-2-10314-25-1-0-0 44
4

توضیحات بازدید  .احتراما  مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت  یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر

یکباب مغازه  بسطح حدود 22/13     مترمربع فعال فاقد فعالیت وبرابر تاریخ نصب کنتور  -1
 .   با قدمت سال 1358

بالکن سرتاسري بسطح حدود  22/13 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح 7/37      -2
مترمربع درحد یک سوم وبسطح   14/76   مترمربع مازاد بریک سوم خواهد بود  با قدمت 

 .  سال 1393

. داراي تابلو ي بنر فاقد نورپردازي   باابعاد حدود       4/4متر×1/5 متر   می باشد -3

وباتوجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده  و برابر خط پروژه پیوست به شماره 2645 
.  بسطح 8/3 مترمربع داراي عقب نشینی  می باشد

 . حالیه درخواست پرداخت خالف انرا دارد  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1040000000(یک میلیارد و  

چهل میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 113.85  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/30 3/96/20482 بدوي بوستان  
ملت - 
شالکو 

احمدزاده 
شفیعی 
-آزاده

3-2-10090-4-1-0-0 44
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 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672000000(ششصد و  هفتاد و  

دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  221 مورخ  
1392/10/03و پروانه اصالحی بشماره 221 مورخ 1392/11/13 (بعلت تغییر مهندس طراح 

سازه) و با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 440/99 مترمربع
( همکف 122/85 مترمربع ، طبقات اول تا پنجم 318/44 مترمربع) می باشد که بصورت  5 
طبقه به انضمام زیر شیروانی بررروي یکباب مغازه بمساحت 20 مترمربع (به ارتفاع 3 متر و 

 فاقد بالکن)  در 10 واحد مسکونی با زیربناي کل 2128/75
 : متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرخصوص

افزایش زیر بنا خارج تراکم و خارج از  طول 60 درصد در همکف بسطح 137/86 مترمربع   -1
بصورت سایبان بتنی که از مقدار فوق بسطح  13/88 متر مربع  سایه کنسول جهت 

 .پارکینگ میباشد
.کاهش سطح راه پله در همکف و تبدیل به بناي مفید بمساحت 5/84 مترمربع -2

تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 54/38 مترمربع و افزایش تعداد مغازه از یکباب به  -3
چهار باب مغازه داراي بالکن که از چهار باب مغازه موجود مغازه اول از سمت راست ( رو به 

.ساختمان ) فاقد سرویس بهداشتی میباشد
کاهش سطح بنا در طبقه اول بمساحت 21/81 مترمربع و تبدیل واحد مسکونی در طبقه  -4
اول به بالکن تجاري بمساحت 59/47 مترمربع که از این مقدار 24/79 مترمربع در حد یک 

.سوم و 34/68 مترمربع خارج از یک سوم  میباشد
افزایش  زیر بنا در طبقات دوم تا پنجم خارج تراکم و خارج از طول 60 درصد  بمساحت  -5

.6/24 متر مربع (هر طبقه 1/56 متر مربع )
. کاهش سطح راه پله به بام بمساحت 11/90 مترمربع -6

. افزایش زیربناي زیرشیروانی جهت انباري بمساحت 47/57مترمربع -7
 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 واحد به 19 واحد مسکونی -8

کسري  چهار  واحد پارکینگ تجاري و کسري یکواحد پارکینگ مسکونی داراي سوابق  -9
درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 95/11/13 کمیسیون 

 ماده صد درخصوص افزایش بناها مسکونی  وافزایش واحدهاي
مسکونی وکسري پارکینگ مسکونی محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص تبدیل پیلوت به 
تجاري وتبدیل مسکونی به بالکن تجاري وکسري پارکینگ تجاري  محکوم به اعاده به وضع 

 . پروانه گردیده
متعاقب آن مالک براي اخذ گواهی عدم خالف مراجعه و باتوجه به اجراي راي کمیسیون ماده 

 . صد داراي گزارش وصورتجلسه واحد خالف بوده که پرونده مختومه گردیده
 : حال با عنایت به بازدید مجدد  به عمل آمده مالک مجددا اقدام به 

44
5
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تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 54/38 مترمربع و افزایش تعداد مغازه از یکباب به  -1
.. چهار باب داراي بالکن و فاقد سرویس بهداشتی

تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به بالکن تجاري بمساحت 59/47 مترمربع که از این   -2
مقدار 24/79 مترمربع در حد یک سوم و 34/68 مترمربع خارج از یک سوم  میباشدرا 

. نموده
 . در نتیجه  کسري  چهار  واحد پارکینگ تجاري دارند-3

  .  حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد   مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده (قدمت باالي ملک و موقعیت تجاري) و با توجه به اینکه 

امالك مجاور نیز تجاري می باشند ، 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 زمان وقوع تخلف (سال 1330) معادل  4000(چهار هزار ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 14.59  0
 

55000  , 1330 احداث مغازه بدون مجوز 1396/10/30 3/96/20484 تجدید 
نظر

شهدا   
روبروي 
کوچه 
مهدیه 
-جنب 
نانوایی 
 بربري

3-2-10091-94-1-3-0 44
6

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه فاقد بالکن با قدمت قبل از سال 
50 داراي سند اجاره بشماره 46821 مورخ 53/3/5 بوده که بالمانعی جهت آن ارائه نداده 
اند(فاقد مجوز) و داراي پروانه کسب بشماره 117 مورخ 80/10/12 میباشد و طبق نقشه 
برداري ارائه شده بمساحت 14/59 متر مربع بوده که با توجه به خط پروژه 735 کل ملک 
.مورد نظر در تعریض خیابان 30 متري قرار دارد.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اصغر عسگري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات ، افزایش سطح راه پله به بام ، 

کاهش سطح راه پله در همکف و تبدیل آن به بناي مفید جمعاً بمساحت 17.14مترمربع 
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 79701000(هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  

یک هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 17.14  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20486 بدوي  
بلوارخرمشه

ر 
بعدازاطالعا
ت  خیابان 
شهداي 
گمنام  
 شقایق

3-3-10499-3-1-0-0 44
7

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 2.57 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ3,983,500(سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  سه هزار و  پانصد)  ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 2.57  0.5
 

3100000  , 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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  65 مورخه 94/9/28 
می باشد که   بصورت  2 طبقه روي پیلوت در2   واحد مسکونی  بازیربناي کل  280/75  

 مترمربع صادرگردیده عملیات
 ساختمانی روبه اتمام  است وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي

 . افزایش بنا درهمکف بسطح 5/07 مترمربع -1
 . افزایش بنا درطبقات بسطح 10/14 مترمربع -2

 . افزایش سطح راه پله به بام بسطح 1/53 مترمربع -3
 . کاهش سطح راه پله در همکف وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 0/4 مترمربع -4

 . استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 2/57 مترمربع -5
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد . رعایت پارکینگ میگردد  مراتب جهت 

 . دستور تقدیم میگردد

44
7

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي بهروز عباسی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم( کالً داخل تراکم) جمعاً 

بمساحت 8.08  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 2714880(دو 

میلیون و  هفتصد و  چهارده هزار و  هشتصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 8.08  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20488 بدوي بلوار امام  
خمینی- 
نبش ك 
جعفري 
 مذهب

3-3-30267-1-1-0-0 44
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 135 مورخه 95/11/26
 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  4 طبقه روي پیلوت در 4  واحد 

 مسکونی
بازیربناي کل  659/97   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد نازك کاري  است 
وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي : افزایش بناي درحد تراکم 

درطبقات اول الی
چهارم بسطح 8/08 مترمربع می باشد ضمنا درراه پله به بام نسبت به زیربناي پروانه بسطح  
1/3 مترمربع کاهش بنا دارند . تراکم همکف برابر ضوابط پروانه صادره 50% مورد استفاده 

39/51% 
وتراکم طبقات 200%  مورد استفاده 148/47% حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف 

 . رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

44
8

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی یوسف زاده موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی سوم جمعاً به مساحت 
37.44 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 188697600(یکصد و  

هشتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 37.44  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 3/96/20489 بدوي شالکو   
متقین

3-2-10097-10-1-0-0 44
9

در خصوص بام مسطح به مساحت 127.65 مترمربع اجراي سقف نهایی براساس ضوابط 
شهرداري بام بصورت زیرشیروانی اجرا گردد.

سایر 127.65  0
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 107.3مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ180,264,000(یکصد و  هشتاد میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار )  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 107.3  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  80  مورخه 92/6/13 
می باشد که بااستفاده

از سقف تراکم اعطایی بسطح   107/3  مترمربع بصورت 4  طبقه روي پیلوت در6   واحد  
مسکونی بارعایت 4 واحد

پارکینگ برابر ضوابط قدیم  بازیربناي کل 702/13    مترمربع صادرگردیده عملیات  
 ساختمانی به اتمام رسیده

 :  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/36 مترمربع -1

 . تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 16/88 مترمربع فاقد بالکن -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 28/08 مترمربع -3

حذف واحد مسکونی درطبقه چهارم  که زیربناي آن درپروانه با راه پله بسطح 136/7  -4
 مترمربع بوده

وسربندي بصورت بام تهرانی  با راه پله به بام بسطح 158/08 مترمربع که از مقدار فوق  
بسطح

127/65مترمربع  به کسر راه پله بصورت بام و  بسطح 21/38 مترمربع جزء افزایش بنا که  
 درنتیجه

دراین طبقه در فرم تحلیل خالف بسطح 21/38 مترمربع بصورت افزایش بنا وبسطح 106/27
 

 .  مترمربع بصورت بناي تبدیلی می باشد
 ضمنا واحدهاي مسکونی از 6واحد به 3 واحد مسکونی کاهش یافته ودرراه پله به

بام بسطح 18/63 مترمربع کاهش بنا دارد  وبراي 3 واحد مسکونی براساس ضوابط قدیم نیاز 
 به دو واحد پارکینگ

وبراي یکواحد تجاري نیاز به یکواحد پارکینگ دارد که مجموعا نیاز به 3 واحد پارکینگ بوده 
 که رعایت گردیده . فاقد
 . کسري پارکینگ می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

44
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري (سه باب انبار تجاري)، نظر به موقعیت مکانی و 
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/12/999 مورخ 96/9/8 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
67,069,000 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 13413800(سیزده میلیون و  چهارصد و  سیزده 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 116.86  0
 

780000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/16 3/96/20492 تجدید 
نظر

دیانتی 
-پاییزان 
-فرعی 

سوم-روبرو
ي منزل 
 زراعتی

3-3-10217-423-1-0-0 450

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 دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 117,000,000(یکصد و  

هفده میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود  116/86  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  3 

 باب مغازه
بازیربناي 116/86    مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال   1393  را نموده وبراساس  

. ضوابط کسري 3  واحد پارکینگ   تجاري  دارند
ضمنابا عنایت به خط پروژه اصالحی به شماره 731  بسطح 74/52 مترمربع در مسیر خیابان  

  . 35 متري آتی قرار دارد که از اعیان احداثی برروي آن می باشد
توضیح اینکه داراي گزارش درواحد خالف  می باشد که برابر صورتجلسه بدوي  مورخه 
95/12/10 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده است حال با عنایت به 

تصمیم مورخه
کمیسیون محترم ماده صد اعالم شده که ملک موجود با گزارش کارشناسی  96/10/4 

مغایرت دارد مراتب با توجه به مطابقت نقشه پیوست وگزارش اولیه با محل جهت دستور 
 .  تقدیم میگردد

  .  حالیه درخواست  پرداخت خالف آن رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد

450

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
179659-96/9/8 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   170000000(یکصد و  

هفتاد میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 60.45  0
 

960000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/26 3/96/20493 بدوي آج بیشه  
بلوار امام 
رضا (ع) ك 

وفایی

3-3-10353-49-1-0-0 451

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی محصور فاقد اعیان 
 به مساحت حدودي 131/28مترمربع

برابر فروشنامه عادي که متقاضی بدون مجوز اقدام به ایجاد درب کرکره اي دو دهنه فلزي 
غیر اتوماتیک با قدمت حدودي 1 سال

و احداث بارانداز تجاري (انبار تجاري)فلزي نموده است.که در زمان بازدید در مرحله سفت 
.کاري و فاقد استفاده بود

.با توجه به ضوابط انبار یک واحد پارکینگ در فضاي باز تامین است
.از بابت موارد فوق فاقد سابقه در شهرداري می باشد

 .جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 905 به مساحت 13/10مترمربع درتعریض کوچه 12متري حد ***

.شرق قرار دارد
با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی قرا دارد و کل اعیان 

.احداثی مازاد بر تراکم می باشد
 .مراتب جهت استعالم اداره برق به حضور تقدیم میگردد .

451

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي شجاع نعمتی صیقالن و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر عدم رعایت دومتر عقب سازي در طبقه چهارم ، 

کاهش سطح راه پله و تیدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا چهارم جمعاً 
بمساحت 22.72 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 114508800
(یکصد و  چهارده میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 22.72  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/11/11 3/96/20496 بدوي متري  35 
شمالی - 
سه راه 

پاستوریزه  
ك 21

3-3-10348-5-1-0-0 45
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 23**--**
مورخ 96/02/19 به صورت 4/5طبقه در 8 واحد مسکونی با زیربناي 1011/81مترمربع

که در زمان بازدید در مرحله اجرچینی  و اجراي سربندي بود.تا این مرحله به  **-**
:استناد نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید

عدم رعایت دومتر عقب سازي در طبقه چهارم به مساحت 12.24مترمربع مازاد بر **--**
تراکم

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.23مترمربع **--**
  درهرکدام از  طبقات اول تا سوم

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه چهارم به مساحت **--**
 3.79مترمربع

در طبقه همکف تا سوم هرکدام داراي کاهش بناء به مساحت 0.98مترمربع می **--**
.باشد

 .زیرشیروانی به مساحت 5.35مترمربع نسبت به پروانه کاهش یافته است**--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**

.رعایت بر اصالحی گردیده است**--**
.انباریها در زیرشیروانی در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

مراتب جهت  تعیین وضعیت تخلفات و گواهی عدم خالف ساختمان به حضور **--**
.تقدیم میگردد

45
2

در خصوص تخلف ساختمانی خانم سیده فخري میرغفاري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا دوم جمعاً بمساحت 

71.73 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 421772400(چهارصد 
و  بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 71.73  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20497 بدوي امین  
الضرب 

نرسیده به 
ژاندارمري   
هاشمی

3-2-10163-28-1-0-0 45
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 45 مورخه 96/02/30 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب دو واحد مسکونی و بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 360/6 متر 
مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفید کاري می باشد و 
در حال حاضر  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 22/35 متر مربع-1

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 48/60 متر مربع (هر طبقه -2
بسطح 24/30 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/39 متر مربع از فضاي راه پله در هر 
طبقه (در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 0/78 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي 

.مسکونی تبدیل شده است
در زیرشیروانی بمساحت 7/23 متر مربع از مساحت راه پله و آسانسور کاسته شده است -3
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس  -4
از اتمام عملیات اجرایی ساختمان در زمان صدور پایانکار قابل بررسی مجدد بوده و تایید 
.نهایی پارکینگ هاي احداث در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي انجام خواهد پذیرفت

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

45
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 42.05  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/10/30 3/96/20499 تجدید 
نظر

شالکو کوي  
امینی   
متقین

3-2-10097-6-1-0-0 45
4

موقعیت مکانی، چون جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد 
بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي طبقات 
را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه 
جمعاً به مبلغ  147084000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  هشتاد و  چهار هزار ) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 35.02  1.25
 

3360000  , 1396 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 25 به تاریخ 96/02/20 به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی با زیربناي 

658.72 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 6.48 متر مربع -1
در همکف به سطح 14.15 متر مربع به صورت بارانداز با مصالح همگن ( بتنی ) و  *--*

  متصل به ساز احداث شده است
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 24.68 مترمربع ( طبقه اول به سطح  -2

17.99 و طبقه دوم  به سطح 6.69 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید درطبقات و در مجموع به سطح 4.04  -3

مترمربع
افزایش تعداد واحدها از 5 به 6 واحد -4

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه اول از یک واحد به دو واحد مسکونی  و  *----*
زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا به سطح 42.05 متر مربع

با توجه متراژ تخلفات زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه ساختمانی صادره ،  *-----*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد

رعاتی تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *------*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد *-------*

با توجه به جانمایی پارکینگ ها ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي  *--------*
خواهد بود

سطح اشغال مجاز پروانه 50% --- مورد استفاده زمان پروانه %57.87  *--------*
% ----- استفاده شده کنونی 59.38

تراکم مجاز پروانه 150%--- مورد استفاده زمان پروانه %157.33-----   *---------*
%استفاده شده کنونی 167.23

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال 

صادر مینماید

جریمه 25  1
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 3/96/20500 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

27   

3-3-10408-69-1-0-0 45
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها :ضمن 
نقص راي بدوي  مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 

مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 4,534,920(چهار میلیون و  پانصد و  سی و  
چهار هزار و  نهصد و  بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 58.14  0.1
 

780000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا خارج تراکم ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  8,658,000(هشت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.1  1
 

780000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده , برابر فروشنامه  بصورت یکباب خانه با عرصه  نسقی  بمساحت  73
 مترمربع ,(کمتر از 75 متر مربع )

بابت اعیان بسطح 73 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي تخریب غیابی از 
 کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 19390 مورخ 96/04/20 بوده

.که گزارش اصالحی با توجه به نقشه ارائه شده بشرح ذیل تقدیم میگردد
اعیان یک طبقه بمساحت 69.5 متر مربع در یک واحد مسکونی که بدون مجوز شهرداري با 

. قدمت 1393 احداث گردیده و در حال بهره برداري است
. یک واحد کسري پارکینگ

. بسطح 9 متر مربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت , وضع موجود فاقد اشرافیت
. اعیان بسطح 58.40 متر مربع داخل تراکم و بسطح و بسطح 11.10 متر مربع

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 725 بسطح حدود 8 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 
. 10 متري جدید و پخ دوگذر قرار دارد

مراتب بپیوست  نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد در خصوص اصالح نام مالک تقدیم 
.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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

58.65  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/11/10 3/96/20505 تجدید 
نظر

خ شهدا  
دیانتی - خ 
استقالل 
نبش 10

3-3-10122-113-1-0-0 45
6

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 358,260,000(سیصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  

شصت هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 213.25  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 895,944,000(هشتصد و  نود و  پنج میلیون و  نهصد و  چهل 

و  چهار هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 153.6  1.75
 

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.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

66.18  0
 

3360000  , 1395 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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال در این 

بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 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 156,710,400(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد و  ده 

هزار و  چهارصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 23.32  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 117 مورخه 94/12/6  
می باشد که مطابق با بند9  صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخه 94/3/27  وبند 2 

 صورتجلسه کمیسیون ماده  پنج مورخه 94/6/17 مبنی بر اینکه
ملک درپهنه  مختلط قرار دارد وساخت وساز صورت گرفته وقرار گیري ملک در معبر 16 
متري با حفظ کاربري با احداث بنا ي تجاري مسکونی 4 طبقه روي پیلوت ودو باب مغازه به 

مساحت 30  مترمربع  ورعایت سطح اشغال 55% ورعایت ارتفاع واحد
تجاري به میزان3/4  متر وتامین پارکینگ به تعداد واحدهاي مسکونی وبا رعایت سایر  
ضوابط طرح مصوب  بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 213/25  مترمربع  ( 29/91 

 مترمربع تجاري و183/34 مترمربع در7  مسکونی ) وبا پرداخت عوارض
واحد کسري پارکینگ تجاري  صادرگردیده وعملیات ساختمانی در حد نازك کاري است .   2

 : وبرابر نقشه برداري ارائه شده درخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت 12/99  مترمربع  -1

تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به منظور توسعه دوباب مغازه براي یکباب بسطح  -2
14/34 مترمربع وبراي باب دیگر8/98 مترمربع .  ( مجموعا 23/32  مترمربع  )
 . تبدیل پیلوت به یکباب مغازه دیگر مازاد بر پروانه بسطح 16/18 مترمربع -3

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 109/16 مترمربع ( هرطبقه  -4
 .27/29 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی بسطح 1/5 مترمربع وتبدیل راهرو به بناي  -5
 . . مفید ( افزایش سطح انباریها بیشتر از 5 مترمربع  بسطح 1/72 مترمربع

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی که مساحت واحد  -6
کوچکتر در طبقه چهارم به کسر افزایش بناي ذکر شده دراین طبقه بسطح 58/65 مترمربع

 . 
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 7/75 مترمربع ودر طبقات بسطح 20/48 مترمربع  -7

.( وتبدیل آن به بناي مفید  ( هرطبقه 5/12  مترمربع
کسري  تعداد 3  واحد پارکینگ دارند ضمن اینکه تبدیل  پیلوت به تجاري منجر به -8

کسري دو واحد پارکینگ تجاري وافزایش واحد مسکونی منجر به کسري یکواحد پارکینگ 
 . مسکونی گردیده

برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 96/11/10 کمیسیون ماده صد  درخصوص  بند 3  
وهمچنین تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري محکوم به اعاده به وضع پروانه ودرخصوص 

 سایر بندها محکوم
  . به پرداخت جریمه گردیده ومالک نسبت به اجراي راي صادره اقدام نموده است

45
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حال باتوجه به توضیحات صدراالشاره مالک اقدام به اجراي راي کمیسیون ماده صد نموده ، 
همچنین  پارکینگ شماره ( 1  و 2 ) باهم درتزاحم بوده وعوارض آن باید پرداخت گردد . 

 .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 842,133,600(هشتصد و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  سی و  
سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 143.22  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20506 بدوي کیژده -  
الهیجان ( 
کوي 
شهداي 
اسالم )  
 هشتم

3-3-10297-10-1-0-0 45
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 احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی شماره 160 مورخه 
95/12/24 می باشد که بصورت  4/5 طبقه بانضمام انباري در زیرشیروانی در  چهار واحد 

 مسکونی با
استفاده از  سقف تراکم اعطایی بمساحت 12/16 متر مربع با زیربناي کل  433/97  متر مربع 

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی  درحد اجراي شناژ طبقه چهارم  بوده  و تا این 
 مرحله

 : با توجه به نقشه  ارائه شده  داراي 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 18/7 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 112/92مترمربع ( هرطبقه  -2
 .28/23 مترمربع )

افزایش بناي درحد تراکم درطبقات اول الی چهارم بصورت راه پله بسطح 11/6 مترمربع (  -3
هرطبقه 2/9 مترمربع ). کسري پارکینگ ندارند ودرصورت افزایش بنا درزیرشیروانی پس
از احداث  گزارش خواهد گردید  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب  

.جهت دستور تقدیم می گردد
                                    ( 

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

*********************************)
احتراما با توجه به اینکه عملیات ساختمانی روبه اتمام است وگزارش فوق صرفا جهت بروز 
رسانی جهت اخذ عدم خالف انجام شده وهرگونه تغییرات احتمالی قبل از صدور گواهی 

 پایانکار
  . قابل بررسی می باشد مراتب جهت دستور تقدیم 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 همت نجاري و شرکاء نسبت به راي شماره 3.96.20409 
مورخ 96.10.19  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 156.35 مترمربع به مبلغ  788004000(هفتصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 156.35  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/10 3/96/20507 تجدید 
نظر

امین ضرب   
علی 

محمدي 
کوي طالبی

3-2-10083-180-1-0-0 45
8

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك ارائه شده پروانه ساختمانی بشماره 41 - 96/02/28 (تاریخ درخواست 
پروانه 95/03/16 ) بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي

. کلی 412.30 متر مربع بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی صادر گردیده است 
.عملیات اجرایی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري میباشد

بر اساس نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل 
:میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  38.84 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح حدود   -2

116.52 متر مربع
(هر طبقه بسطح حدود 38.84 متر مربع)

تبدیل راه پله به بناي مفید در مجموع طبقات اول تا سوم بسطح 0.99 متر مربع (هر طبقه 
0.33 متر مربع )

.کف سازي همکف و ورودي هاي سواره و پیاده  اجرا نگردیده است
. تا اینمرحله فاقد کسري پارکینگ است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

 . بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشند
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  509,997,600(پانصد و  نه میلیون و  نهصد و  نود و  هفت هزار و  
ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.19  1.5
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/11/10 3/96/20510 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري - خ 
دفاع  بن 

نهم

3-3-10027-2-1-0-0 45
9

توضیحات بازدید احتراما پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 215  مورخه  
93/12/28  می باشد که به استناد بند 7صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/09/10 

 بصورت6/5 طبقه در12 واحد مسکونی
بازیربناي 2238/05 مترمربع  صادرگردیده است.عملیات ساختمانی در حد پایانکار می   
باشد و پروانه داراي اعتباري می باشد.با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط 

 %متقاضی موارد تخلف زیر در محدوده 5
:زیربناي پروانه صادره مشاهده گردید

% اضافه بناء در طبق همکف به مساحت 13/35مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول 60-
 اضافه بناء در طبقه اول تا ششم هر کدام 14/64مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول 60-

%
 کاهش بناء درزیر شیروانی به مساحت 12/61مترمربع-

در مجموع 101/19مترمربع خالف ساختمانی دارد-
2/04مترمربع بابت افزایش انباري زیر شیروانی بیشتر از 5مترمربع اضافه بناء در آمدي  -

.دارد
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است(پارکینگ شماره 9و14 و همچنین 10و11 مربوط به -

 یک واحد می باشد که با تزاحم یک به یک مورد تایید است)
بام از حالت شیروانی به تراسی تغییر پیدا کرده است که رعایت دیوار حائل 1متري به شکل -

جانپناه گردیده است.(مطابق ضوابط 5 طبقه و بیشتر مجاز می باشد.)
.نماي جانبی اجرا گردیده است-

در خصوص پارکینگ شماره 1 پس از آزمایش پارك عملی پس از برگشت از **--**
کمیسیون و پیش از صدور پایانکار اظهارنظر خواهد شد.(در صورت عدم تامین کسري 

پارکینگ عوارضی دریافت خواهد گردید.)
*-*- درخواست گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان30.47 مترمربع با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 47,228,500
(چهل و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  پانصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 30.47  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/09 3/96/20535 بدوي متري  25 
نوري انتهاي 
 خ متحدین

3-3-10250-17-1-0-0 460

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 1,059,270,000(یک میلیارد و  پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  
هفتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 136.68  2.5
 

3100000  , 1396 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 77 به تاریخ 96/04/01 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

331.34 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و دیوار چینی می باشد
الزم به توضیح  می باشد که پروانه ساختمانی ملک مذکور به صورت عقب ساز صادر  *-*
گردیده ، لیکن مالک اقدام به تغییر جانمایی و  برساز نمودن بناي احداثی نموده است که 

 توسعه بنا در هر طبقه به صورت تغییر جانمایی نیز می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.91 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  به سطح 34.99 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29.79 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 34.99 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.5 متر مربع و در  -4
 طبقات در مجموع به سطح 7.5 مترمربع

در هنگام صدور پروانه به سطح 8.52 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است لیکن  -5
با توجه به حذف آسانسور ، برگشت تراکم تشویقی در مجموع همکف و طبقات به سطح 

 30.47 متر مربع می باشد

انباري در زیر شیروانی به سطح 13.20 متر مربع حذف گردیده است *--*
راه پله به بام به سطح 2.23 کاهش یافته است *---*

 طبقه اول و دوم به صورت دوبلکس می باشد *-----*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 2 واحد پارکینگ براي واحد  *------*

دوبلکسی با توجه به زیر بنا بیشتر از 180 متر مربع )
 ارتفاع پیلوت 4 متر می باشد *-------*

رعایت تعداد درب  ماشین رو برابر ضوابط می گردد ( یک لنگه درب به طول  *--------*
4 متر )

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

460

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 عدم احراز تخلف نامبرده مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل 
نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.. 

سایر 18.48  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20543 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
هفتم

3-1-10002-23-1-0-0 461

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 
11 به تاریخ 95/03/27 و گواهی پایان کار به شماره 486232 به تاریخ 96/05/30 به صورت 

 ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی می باشد
مالکین پس از دریافت گواهی پایان کار اقدام به احداث سازه فلزي به صورت بالکن در  *--*

حد جنوب شرقی ساختمان و متصل به سازه در هر طبقه به سطح 4.62 متر مربع ( در 
مجموع به سطح 18.48 متر مربع ) نموده اند

الزم به توضیح می باشد دیوار چینی و بتن زیري سقف و کف بناي مذکور تا کنون  *---*
 اجرا نشده است و سازه به صورت اسکلت می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 0.75 برابر (با عنایت به حجم کم تخلف در سطح 

طبقات) تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
27846000(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  چهل و  شش هزار ) ریال تایید می 

نماید

جریمه 11.05  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20544 تجدید 
نظر

بلوار مام  
خمینی  
رسالت5

3-3-30212-5-1-0-0 46
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 114 به تاریخ 95/10/16 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 409.19 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

  اتمام رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.53 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 7.59 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.53  -2

مترمربع )
 توسعه راه پله به بام به سطح 0.03 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 0.9  -4
 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 0.3 متر مربع )

با توجه به میزان تخلفات کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه صادره ، ملک مشمول تبصره 7 *--*
 نمی گردد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

46
2

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرزاد ستوده و شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 64.7 متر مربع کالً داخل 

تراکم ؛  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 323500(سیصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 
ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشارالیه مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 64.7  0.1
 

50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20545 بدوي  
کیژده-شه

داي 
اسالم-ك 
  اسماعیلی

3-3-10222-11-1-0-0 46
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 88/5  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا  بصورت یکباب 

ساختمان مسکونی ویالیی
با سرویس جداساز بسطح 64/7 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال 1371    را نموده  

قرار گرفته که با توجه به مساحت عرصه تراکم  R112  که براساس طرح تفصیلی درپهنه
 همکف 80%  مورد استفاده

وباتوجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ  داراي سوابق می باشد خالف جدیدي   %73/1
 .  . ندارند  می باشد

ضمنابرابر خط پروژه اصالحی  شماره 722 کوچه بصورت 6متري که بسطح 5/88 مترمربع از 
عرصه وسرویس بهداشتی  داراي عقب نشینی  می باشد .  مراتب جهت دستور تقدیم 

  .  میگردد

46
3

در خصوص یکباب خانه ویالیی به مساحت 94.90 مترمربع بانضمام سرویس بهداشتی 
به مساحت 3.65 مترمربع در محوطه حیاط از بابت 48.55 مترمربع مستندا به تبصره 
4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
242750(دویست و  چهل و  دو هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد. 
در خصوص اعیان مسکونی به متراژ 50 مترمربع با عنایت به قدمت بناي احداثی ( 

سال 1361 ) موضوع قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

جریمه 98.55  0.1
 

50000  , 1361 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20547 بدوي بلوار امام  
خمینی  ك 
عاشوري  
-بن بست 
 حاجی زاده
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ عرصه و 
اعیان خانه و مغازه بمساحت عرصه 254 متر مربع که مساحت وضع موجود آن با توجه به 
پالن نقشه برداري ارائه شده 231/36 متر مربع بوده و شامل یکباب مغازه با اسکلت آجري 
بمساحت 19/00 متر مربع و یکباب خانه یک طبقه ویالیی بمساحت حدود 94/90 متر مربع 
بانضمام سرویس بهداشتی بسطح 3/65 متر مربع در محوطه حیاط که قدمت احداث آنها 
.حدوداً به بیش از 35 سالمی رسد و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است

.از بابت موارد مذکور هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشد
شایان ذکر است مطابق پالن معماري ارائه شده (با توجه به بازدید میدانی) قسمتی از عرصه 
بمساحت حدود 33/40 متر مربع از حیاط خانه ویالیی با دیوارگذاري جداسازي (تفکیک) 

.شده که با درب با ملک مذکور در ارتباط است
باستناد خط پروژه شماره 1225 پیوست بمساحت حدود 33/70 متر مربع از سند مالکیت 
(0/90 متر مربع از عرصه و بقیه از اعیان)  عقب نشینی دارهمچنین الزم به ذکر است  که 
بسطح حدود 28/43 متر مربع از این مقدار (در حد غرب) در محل رعایت شده است

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور و صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارند مراتب 
.جهت دستورات بعدي بحضور ایفا می گردد
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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 
1 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات، به مبلغ  

458490000(چهارصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد و  نود هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 147.9  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/10 3/96/20548 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوچه 

ولیعصر(عج
) انتهاي 
کوچه دوم 
سمت راست
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی 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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص عدم رعایت درز انقطاع و عدم رعایت ضوابط سیما و منظر،  مقرر می گردد 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر  0
 

3100000  , 1395 اضافه بناي حاصل از عدم 
رعایت درز انقطاع
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی به شماره 168 به تاریخ 
 93/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بنا 218/21 متر مربع می باشد

.در حد اجراي بتن مگر داراي بالمانع 3/33/463147 مورخ 1395/12/02 میباشد 
عملیات ساختمانی طبقه همکف در حد نازك کاري بدون کفسازي و طبقه اول  و دوم در حد  

: بهره برداري میباشد که از بابت
اضافه بنا در همکف و طبقه اول  هر کدام بسطح 40/09 متر مربع نسبت به پروانه صادره - 1
بسطح 1/31 متر مربع در طبقه اول و بسطح 1/62 متر مربع در طبقه دوم داراي کاهش  -2

  سطح راه پله نسبت به زمان پروانه و تبدیل آن به فضاي مفید
داراي اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 53/73 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 13/63 -3

متر مربع بصورت کنسول بسمت معبر میباشد) نسبت به پروانه صادره
کاهش سطح راه پاه به بام  بمساحت 3/66 نسبت به پروانه صادره -4

از آنجایی که از حد شرق به کوچه 6 متري واز حد غرب به حریم کابل برق  متصل بوده با  -5
توجه به مدارك موجود در پرونده و صورتجلسه کارگروه فنی مورخ 1393/07/14 در زمان 

صدور پروانه
در خصوص درب خودرو فقط از کوچه 6 متري مجاز میباشد. با توجه به نقشه ارائه شده 

  کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به صورتجلسه کارگروه ذکر شده
یکی از پارکینگ ها ( شماره 1 در نقشه ارائه شده موجود در پرونده واحد خالف)  مورد تایید  

.نمیباشد و داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد
حدود نقشه برداري ارائه شده با توجه به پروانه و مدارك داخل پرونده مغایرت دارد (   -6

 طول هاي حد شمال و شرق  بیشتر از حد درج شده در نقشه هاي
پروانه صادره و طول هاي حد جنوب و غرب کمتر از حدهاي درج شده در نقشه هاي پروانه   

صادره  میباشد)
با توجه به اینکه حدود اجرا شده همانطور که در بند3 عنوان گردید و خط پروژه ارسالی در 
 .حد شرق قسمتی از پالك و بناي احداثی در  پالك مجاور  حد جنوب واقع گردیده است

.و درز انقطاع هم در حد جنوب رعایت نمی گردد
مالک  بر خالف  پروانه صادره اقدام به نصب درب هایی  بطول 4/40 ( کرکره اي  برقی)) و  -7

(3 ( کرکره اي برقی) و 2/50 ( لنگه اي
در حد غرب ( حریم کابل برق و کوچه 10 متري با توجه به خط پروژه زمان صدور پروانه)  
(نموده است  ( که طبق ضوابط  قطعات بر ساز مجاز به احداث 2 درب 3 و 4 متري  میباشد
که با توجه به نقشه ارائه نموده فقط از درب 3 متري جهت درب سواره رو استفاده مینماید.( 
که پارکینگ  آن مورد تایید نمیباشد) به دلیل نصب درب  شامل عدم رعایت تبصره 6 
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.کمیسیون ماده 100 میباشد
با توجه به نامه اداره محترم برق  که بشماره  ش ر 205305 مورخ 1396/10/12 که در -8

شهرداري منطقه سه  به  ثبت  رسیده است  ملک مذکور در حال حاضر در حریم برق وجود 
ندارد

بر اساس خط پروژه  بشماره 410  ونامه فوق الذکر بمساحت  10 از  عرصه وضع موجود ( که  
 مشتمل بر اعیان هر طبقه میباشد)  در تعریض  10 متري   حد غرب میباشد

.و بمساحت 1/06 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري حد شرق میباشد
داراي راي کمیسیون  تجدید نظر ماده 100 بشماره 3/96/20548 مورخ 1396/11/10 مبنی بر 
جریمه در مورد  اضافه بناها و مقدار عقب نشینی و در خصوص عدم رعایت درز انقطاع و 

 عدم رعایت ضوابط سیما و منظر مقرر گردید
.شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام نماید

شایان ذکر است که  قبالً  بر روي  این کد نوسازي ملک خالف ساز دیگري در سال  ******
92 بصورت غیابی گزارش گردیده  بود که منجر به صدور راي کمیسیون بدوي مبنی بر 

تخریب بشماره 3/93/6865 مورخ1393/05/21 گردید
در حالیکه ملک خالف ساز  ملک همسایه  ملک مورد تعرفه بوده  و در حد غرب ملک مورد  

   .تعرفه و در سمت دیگر کوچه  قرار دارد و مربوط به مکان تعرفه شده نمیباشد
حالیه متقاضی نسبت به  اینکه بعد از صدور پروانه براي اولین بار میباشد که  پرونده  ****

ساختمانی   ملک  به کمیسیون ارسال گردیده است و  براي آن راي تجدید نظر صادر 
 گردیده است  اعتراض  و خواستار تصحیح آن میباشند و نیز در مورد کسري پارکینگ

با توجه به موارد ذکر گردیده دربند هاي 5 و7  درفوق  خواستار تایید پارکینگ تعبیه نموده 
. ( پارکینگ شماره 1 در نقشه  ارائه شده موجود در پرونده واحد خالف) میباشند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 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 199037 مورخ 96/10/23 ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2,000,000 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 400000(چهارصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 30.01  0
 

55000  , 1363
 , 1390

احداث مغازه بدون مجوز 1396/11/10 3/96/20549 تجدید 
نظر

بلوار امام  
آب وبرق 18
متري انبار 

نفت

3-3-30220-114-1-0-0 46
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شرح راي نوع 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 طبق سند مالکیت(مفروزي)بصورت ششدانگ  
 یکباب مغازه وراثی

بمساحت 22/16 متر مربع بهمراه بالکن بمساحت 7/85 متر مربع با فعالیت شغلی بوتیک 
. لباس داراي تابلوي تبلیغاتی کامپوزیت با حرف برجسته به ابعاد حدود 6 در 1 متر

. بابت آن داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشند
. تغییر جدیدي مشاهده نگردیده است

برابر خط پروژه جدید پیوست بشماره 1009 بسطح حدود 9.75 متر مربع در قسمت پخ 
. دوگذر 18 و 45 در تعریض قرار دارد

.مورد  درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان 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 96/260 مورخ 96/10/26 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8,025,500,000 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 1605100000
(یک میلیارد و  ششصد و  پنج میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 844.01  0
 

1020000  , 1360
 , 1370
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20550 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
-جنب 
کارخانه 
پوشش   
سفره خانه 
 مهیار

3-3-10373-150-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سه جلد سند مالکیت ارائه شده و نقشه ثبتی 
:ضمیمه پرونده بصورت زیر می باشد

پالك اول و دوم پالك هاي  (108/83 و 107/83) مطابق سند صادره بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن مساحت عرصه قید نگردیده ولی داراي حدود اربعه می باشد و پالك 
سوم (114/83) بصورت ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازي و انباري بسطح 910.5 متر 
مربع می باشد که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده (ممهور به مهر مهندس نقشه 

بردار) مالک بدون اخذ مجوز الزمه سه پالك مذکور را با دیوارگذاري به سه پالك دیگر (از 
نظر شکل هندسی و مساحت عرصه) تبدیل نموده است (مطابق ضمیمه یک و دو) که در 

مجموع مساحت عرصه مذکور 3341.15 متر مربع می باشد و گزارش وضع موجود هر یک به 
      :ترتیب عبارت است از

قسمت اول با توجه به  پالن نقشه برداري ارائه شده توسط مالک مساحت عرصه  - 
آن778.28متر مربع می باشد با عنایت به سوابق موجود ( پرونده مختومه شماره 207 سال 

(88 :
بصورت سنگ فروشی  مشتمل بر دفتر کار بمساحت حدوداً 22.10 و انبار سر پوشیده   -
بمساحت 17 مترمربع و بارانداز  بمساحت 84 مترمربع میباشد که از بابت موارد مذکور به 
کمیسیون  ماده صد ارسال شده که با توجه به صورت جلسه مورخ 88/3/9  کمیسیون 
تجدید نظر به لحاظ داشتن پروانه صادره از بخشداري و عدم ساخت و ساز جدید واجد 
الشرایط طرح در کمیسیون لحاظ نشده  با عنایت به نامه شماره 3/33/9852 مورخه 

88/04/17  شهرداري منطقه سه مختومه شده است حالیه در بازدید از وضع موجود موارد 
:ذیل مشاهده گردیده است

مالک بدون اخذ مجوزات الزمه اقدام به تبدیل وضع مشروحه به نمایندگی فروش خودرو   -1
نموده است

اعیان تجاري بصورت دفتر نمایشگاه بمساحت  28.97 متر مربع  با اسکلت فلزي احداث  -2
گردیده است

دفتر کار بمساحت 48.76 متر مربع در محل وجود دارد که  بمساحت 39.80 متر مربع از  -3
آن بصورت تبدیل بارانداز به دفتر کار با اجراي تعمیرات کلی ( اجراي نما،تعویض سربندي و 
درب و پنجره ها و ...) احداث شده و بخش دیگر بمساحت 8.96 جدید االحداث (بصورت 

.توسعه بنا) می باشد
سر درب نمایشگاه دو  تابلو  به ابعاد 1.80 *23.14  (از نوع بنر با نور پردازي) و 90 *  -4
5.58 نصب شده ، از محوطه باقیمانده بمساحت 680.42 متر مربع بعنوان محوطه تجاري 

  ،(فضاي پارك خودرو) استفاده می شود
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در خصوص اعیانات قسمت دوم که بصورت محصور در آمده است موارد زیر قابل بیان می 
باشد

مکان مورد نظر بصورت  یک واحد تجاري با فعالیت شغلی سنگبري و سنگفروشی با توجه  
:به پالن نقشه برداري ارائه شده توسط مالک بمساحت عرصه 1711.15 متر مربع  شامل

دفتر کار بمساحت حدود 62.04 متر مربع  (با اسکلت آجري) و به قدمت احداث حدودي  -5
باالي 35 سال

یکباب مغازه سه دهنه بمساحت 63.62متر مربع فعال فاقد فعالیت شغلی در حد شمال  -6
 غربی ملک (بر بلوار اصلی) به قدمت احداث حدودي باالي 25سال می باشد

در محوطه کانکس فلزي (غیر ثابت) بمساحت حدود 12 متر مربع استقرار و از آن بهره  *
برداري می گردد و از محوطه ملک بمساحت حدود 1585.49متر مربع  به عنوان محوطه 

.تجاري (محل برش و عرضه سنگ) استفاده می گردد
مطابق سوابق ارائه شده توسط مالک با توجه به نامه شماره 13833 مورخه 1366/04/03 
معاونت فنی و شهرسازي در تاریخ مذکور پالك موصوف خارج از حریم شهر قرار داشته که 

حالیه بر اساس طرح تفصیلی در محدوده شهر قرار دارد. ضمناً با توجه به راي شماره 
3/95/17597 مورخه 95/04/23 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا شده است 

که سایبان احداثی تخریب و مابقی اعیانات مطابق گزارش حاضر موجود می باشد
:قسمت سوم

با توجه به نقشه برداري ارائه شده مشتمل است بر یک قطعه زمین محصور فاقد اعیان 
.بمساحت 851.72 متر مربع که راه دسترسی آن از طریق زمین قسمت دوم می باشد

باستناد خط پروژه شماره 2725 پیوست و با توجه به نامه شرکت محترم آب و فاضالب (ثبت 
در دبیرخانه منطقه سه بشماره 169741-95/08/19) رعایت یک متر از منتهی الیه بستر نهر 
حد شمال عرصه موجود  الزامی می باشد. همچنین  شایان ذکر است با توجه به نقشه ثبتی 
ارائه شده پالك 83/114 (پالك مابین پالك هاي 107 و 108) با توجه به حدود مندرج در 

اسناد صادره در مجاورت آن  (حد غرب پالك 107 و حد شرق پالك 108)بصورت جاده قدیم 
.رشت  ثبت شده که در حال حاضر بصورت پالك 83/114 موجود می باشد

حالیه مالک درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد.مراتب جهت استحضار و صدور  
.دستورات بعدي بحضور 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  تخلف بابت تغییر جانمایی، نظر به اینکه افزایش بنایی برخالف مدلول 
پروانه صورت نگرفته، لذا به رد آن اظهار نظر می گردد. .

سایر 45  0
 

455625  , 1384 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1396/11/10 3/96/20551 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
نرسیده 

میدان امام 
علی (ع) 

سمت راست
 

3-1-10900-164-1-0-0 46
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 

به مبلغ 40,521,009(چهل میلیون و  پانصد و  بیست و  یک هزار و  نه) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 59.29  1.5
 

455625  , 1384 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 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22,781,250
(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 25  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه (تبدیل 
پیلوت 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 96/115 مورخ 
96/09/26 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 261,300,000 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 52260000(پنجاه و  دو میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد 

جریمه 43.55  0
 

455625  , 1384 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراماٌ پالك تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ  
 83/6/11 به صورت  2/5 طبقه در دو واحد مسکونی

با زیربناي 178/41مترمربع می باشد . پروانه صادره فاقد اعتبار می باشد .با توجه به بازدید 
 انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد زیر برخالف مدلول پروانه  خارج از تراکم وخارج از طول 60درصد با 
:قدمت سال 84  مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به صورت توسعه پیلوت به مساحت 13/97مترمربع (3/08-
مترمربع مساحت سایه کنسول از مساحت اعالمی به کمیسیون کسر گردیده است.)

افزایش ارتفاع پیلوت به 3/5متر به مساحت 26/71مترمربع(به کسر راه پله و مغازه ها)که -
در زمان پایانکار باید با سقف کاذب کاهش داده شود

 تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت 43/55مترمربع با افزایش ارتفاع به 3/5متر -
 اضافه بناء در طبقه اول و دوم به مساحت 17/05مترمربع-

 اضافه بناء در طبقه سوم به صورت احداث راه پله به بام  به مساحت 11/22مترمربع-
.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-

( با توجه به اینکه به اینکه کسري پارکینگ ناشی از  تبدیل تجاري می باشد کسري تجاري 
محاسبه شده است)

با توجه به پروانه صادره جانمائی ملک به صورت شمالی جنوبی می باشد که وضع موجود به -
صورت شرقی غربی (بر ساز) اجرا گردیده است

.حدود 45متر مربع تغییر جانمائی دارند
.مغازه ها فاقد بالکن می باشد و داراي دو  تابلو به ابعاد 1*4متر می باشد

8مترمربع مغزه بلوکی در حیاط خلوت احداث گردیده بود که در بازدید مجدد مغازه داخل 
.حیاط تخریب شده است

از بابت موارد فوق داراي بدوي مبنی بر جریمه تخلفات مسکونی و تخریب مغازه هاي در 
.پیلوت می باشد

مجددا با توجه به تصمیم شماره 19525مورخ 96/04/03 کمیسیون ماده صد و نامه *****
 شماره 83250مورخ 96/05/01 کمیسیون ماده صد  از ملک بازدید گردید و مشاهده گردید
دو باب مغازه در پیلوت وجود دارد  و قسمت تخریب شده توسط متقاضی در حیاط بوده که  

در زمان ارسال به کمیسیون بدوي نیز به همین صورت بوده
.و تغییري نسبت به راي بدوي در ساختمان به وجود نیامده است

  .مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 قاسم نصرتی فرشمی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 
30.18 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 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 152107200(یکصد و  
پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30.18  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20552 بدوي پشت صدا  
وسیما  
 جنت

3-1-10015-21-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 74 به تاریخ 96/03/29 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی و انباري 

در زیر شیروانی با زیربناي 688.89 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سقید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 0.5 متر مربع ( کسنول احداثی در همکف به سطح 6.92  با  -1
توجه به عدم استفاده آن به عنوان پارکینگ ، در زیر بنا محاسبه شده لیکن به عنوان موارد 

تخلف محاسبه نشده است )
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 29.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 7.42  -2

مترمربع )

با توجه به میزان تخلف ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد  *---*

رعایت درب پارکینگ برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست *----*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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 مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بناي مسکونی به انبار 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 ش-ر-9 مورخ 96/10/4 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

100,000,000 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 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 102.84  0
 

202500  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/10 3/96/20555 بدوي بلوار امام  
علی(ع)  
اولین 

مغازه(انبار) 
ابتداي 

کوچه قدر 
سمت چپ- 

اولین 
مغازه(انبار)

3-1-10225-2-1-0-0 470

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 15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد 
و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

202500  , 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 ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی که درخصوص  یکباب 
 خانه

بازیربناي 68/3 مترمربع با عرصه 320 مترمربع وزمین دیگر با عرصه 339 مترمربع داراي 
 سوابق درواحد

محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 82/11/16 کمیسیون محترم ماده صد 
 محکوم به پرداخت

جریمه گردیده ،   واز آنجاییکه به دلیل اجراي بلوار  قسمتی از ملک درتعریض بلوار امام 
علی (ع) قرار گرفته

بود وخیابان نیز اجراء گردیده متعاقب آن مالک اقدام به تخریب دیوارهاي داخلی وتبدیل 
 آن به  انبار تجار ي

را نموده که برابر نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن 102/84 مترمربع با قدمت سال 1383 
. می باشد

 . وبراسا ضوابط  قدیم کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند
توضیح اینکه با عنایت به سوابق موجود درپرونده براساس استعالم به عمل آمده از شرکت 

توزیع نیروي برق
درخصوص حریم کابل  برق شرکت فوق برابر نامه شماره   282- 411  مورخه 83/1/17  

 رعایت 3 متر حریم
از منتهی الیه فاز کناري را الزامی دانسته که مالک با واچیدن سربندي درمحل  رعایت حریم 

 فوق را نموده
که نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه می باشد .  حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا 

 . دارد
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما با توجه به خط پروژه پیوست به شماره 388 وبا توجه به حریم رعایت شده فاقد 
 . عقب نشینی مجدد 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 محسن محمدنژاد اصلی نسبت به راي شماره 3.96.20406 
مورخ 96.10.30  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 1.5 به 1.25 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 214.96 مترمربع به مبلغ  902832000(نهصد و  دو میلیون و  
هشتصد و  سی و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 214.96  1.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20556 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی- 
شهرك 

منتظري  بن 
پیکري

3-3-30209-8-1-0-0 471

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 60.26  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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 118.43  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

در خصوص یکواحد کسري پارکینگ مسکونی به مساحت 25 مترمربع مستندا به 
تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 
ارزش معامالتی 2 به یک برابر ارزش آن نسبت به مساحت 25 مترمربع به مبلغ  

84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 25  1
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  189مورخه  
93/12/28  می باشد که  بصورت  4/5طبقه بازیرشیروانی بصورت انباري بااستفاده از سقف 

تراکم اعطایی بسطح 118/43 مترمربع و
بازیربناي کل 686/34مترمربع بارعایت دو متر عقب سازي از کوچه 8 متري حد شرق در6  
واحد مسکونی وبا تعبیه دو درب خودرو  درحد شرق  به عرض 6 متر وبا تعبیه یک درب 

خودرو  درحد غرب  به عرض 5 متر صادر
 : گردیده عملیات ساختمانی  درحدسفتکاري است  وبرخالف مدلول  پروانه داراي

افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقه همکف بسطح 33/23 مترمربع که از مقدار فوق  -1
 .  بسطح 19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه اول بسطح 45/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -2
 .19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه دوم بسطح 45/2 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -3
 .19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقه سوم بسطح 45/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -4
 .19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه چهارم بسطح 45/2 مترمربع که از مقدار فوق   -5
 .بسطح 19/62 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر کوچه 8 متري می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد مسکونی  ،  یکواحد درطبقه سوم که  -6
مساحت واحد کوچکتر به کسر افزایش بناي ذکر شده بازیربناي 30/13 مترمربع و  یکواحد 

 درطبقه چهارم که مساحت واحد کوچکتر به
 . کسر افزایش بناي ذکر شده بازیربناي 30/13 مترمربع می باشد

با توجه به افزایش واحدهاي مسکونی براساس ضوابط براي 8 واحد مسکونی کسري -7
 .  یکواحد پارکینگ کمیسیونی وکسري یکواحد پارکینگ درآمدي دارند

 . بسطح 73/23 مترمربع کسري  حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارد -8
 . افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 0/93 مترمربع -9
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*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
احتراما درخصوص عوارض کسري پارکینگ و پارکینگ با تزاحم داراي تعهد نامه شماره 

  . 14379 مورخه 97/4/16 از دفترخانه شماره 271 رشت می باشد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي شعبانعلی ملکی جهانی و شرکاء موضوع گزارش 

شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا دوم ؛ افزایش 
سطح راه پله به بام جمعاً  بمساحت 8.49 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 39478500(سی و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 8.49  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/11 3/96/20558 بدوي نیرودریایی 
روبروي انبار 
نفت -ك 
طالقانی 

-کوچه سوم
 

3-1-10242-13-1-0-0 47
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 13 مورخه 95/3/29  
می باشد که  بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت دو  طبقه روي پیلوت دردو  واحد 

مسکونی
بازیربناي کل  271/73  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد نازك کاري  است  

 : وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 1/58 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح 6/34  مترمربع  ( هرطبقه 3/17  -2
 مترمربع )

افزایش سطح راه پله به بام بسطح 0/57 مترمربع می باشد  رعایت پارکینگ میگردد  -3
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به اینکه حسب اعالم شهرداري منطقه ، هیچگونه حق عبور ارتفاقی براي 
مالک از کوچه مزبور وجود ندارد ، لذا راي کمیسیون بدوي 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 3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1396/11/10 3/96/20559 تجدید 
نظر

خ رسالت  
-خ جام جم 
-12 متري 
یاس  
چمران 

 دریاي سوم

3-1-10007-48-1-0-0 47
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به مدارك موجود در واحد خالف   و 
:گزارشات موجود در سیستم ( سرا) بصورت

یک قطعه زمین نسقی  به مساحت عرصه حدود 113/78 مترمربع میباشد   که مشتمل بر  
 .  یک باب ساختمان مسکونی دو اشکوبه  که درخصوص بناي بدون مجوز شامل

 . همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 107مترمربع -1
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 107مترمربع -2

کسري دو واحد پارکینگ مسکونی داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 83/2/12  -3
کمیسیون ماده صد می باشد که با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر عدم رعایت عقب نشینی

و  فضاي سبز محکوم به پرداخت جریمه گردیده  با توجه به گزارش موجود بر روي سیستم   
.  بسطح 8/98مترمربع  در کل کاهش بنا دارد

براساس خط پروژه  طرح قدیم تفصیلی  به شماره 2064 کوچه حد شمال بصورت بن بست 6 
 متري و  تا ارائه سند مالکیت بسطح 6/60مترمربع از اعیان درهرطبقه داراي عقب نشینی 

 .خواهد بود
با توجه به پرونده واحد خالف (بشماره73 مفتوح سال 83)  و تصویر نقشه  پالن طبقه اول  
موجود در پرونده (مورد تایید کارشناس شهرداري)  در حد غرب داراي دو پنجره میباشد
که وضع موجود براي آن قسمت در سال 1394 بصورت ایزوگام  بوده. و براي پالن همکف  

.نقشه اي در پرونده خالف موجود نمیباشد
و نیز در حال حاضر  طبقه همکف  درحد غرب داراي یک پنجره  و یک درب نفرو میباشد که 

  درب نفر رو در سال 1394
ایجاد گردیده که مالک ادعا میکند که درب از قبل بوده و فقط ایزوگام آن قسمت برداشته 

.شده است
با توجه عدم دسترسی به نقشه تفکیکی زمین هاي مجاور قبالً براي حد غرب کوچه تعریف 

شده بود که با توجه به نقشه تفکیکی
پالك هاي حد غرب مورد تایید نقشه بردار  اداره ثبت و اسناد(بپیوست میباشد) و خط  

 پروژه اصالحی( طرح قدیم) 2064 (پیوست)
.در حد غرب قطعه چهارم تفکیکی بوده و در این حد فاقد کوچه میباشد

ضمنا در سال 1396 ملک مورد نظر اقدام به نماکاري حد غرب و ایجاد یک درب کرکره اي 
.برقی بزرگ  نموده است

با توجه به آخرین خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 2064 (  ***
: بپیوست )

بمساحت  7/54 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري( بن باز) حد شمال ( مشتمل بر اعیان هر 
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طبقه) قرار میگیرد (که بطول 1/82 متر ازحد غرب نیزدر تعریض میباشد)
و بمساحت 13/84 در تعریض بن بست 4 متري آتی قرار میگیرد( که از این مقدار بمساحت 

2/57  متر مربع مشتمل بر اعیان هر طبقه میباشد)
.در مجموع 21/38 متر مربع در تعریض کوچه  6 متري و بن بست 4 متري آتی میباشد *
حالیه با توجه به نامه شماره 169660 مورخ 1396/08/24  مبنی بر عبور تاسیسات  ****
،شهري ( آسفالت و انشعاب گاز ) از محل مورد مناقشه،( قسمتی از قطعه چهارم تفکیکی )
اعالم میدارد که قطعه زمین مذکور داراي آسفالت جدید (با قدمت حدود 2سال) میباشد و 
 لوله گاز شهري در ارتفاع حدود 2 متري از کنار دیوار قطعه سوم تفکیکی( قطعه واقع

در سمت شمال قطعه چهارم) و از داخل زمین قطعه چهارم ( حد شمالی)  بسمت ملک مورد 
تعرفه انشعاب داده شده است . ضمناً قطعات ذکر شده فوق در کروکی ضمیمه و پیوست 

.میباشد
****.مراتب جهت دستورات مقتضی   تقدیم حضور میگردد 

در خصوص تخلف ساختمانی خانم ربابه بهارستانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی دوم جمعاً بمساحت 12.15 

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 40824000(چهل میلیون و  هشتصد و 

 بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.15  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20560 بدوي شالکو  
پارس 

همرنگ نژاد

3-3-10018-8-1-0-0 47
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 8  به تاریخ 95/03/25 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

350.26 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 4.05 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم به سطح 8.10 مترمربع ( هر طبقه به سطح 4.05 مترمربع ) -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 2.24  -3
مترمربع (اضافه بنا تراکمی جهت محاسبه درآمدي )

 تخلفات زیر بنایی کمتر 5% زیر بناي کل پروانه ساختمانی می باشد *--*
رعایت پارکینگ می گردد *---*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
رعایت ضابط نماي جانبی می گردد *------*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو می گردد *-------*
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-------* 
 گزارش مذکور جهت بروز رسانی

47
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ولی اله طالعی بجاربنه موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً بمساحت 

99.23 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 500119200(پانصد میلیون 
و  یکصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 99.23  1.5
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/11/25 3/96/20561 بدوي کوي حاتم  
رسالت 

کوچه شهید 
 پور همرنگ

3-2-10182-16-1-0-0 47
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 انباري در زیرشیروانی به مساحت 19.6 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
(960/000 ریال) بمبلغ  28224000(بیست و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 19.6  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20561 بدوي کوي حاتم  
رسالت 

کوچه شهید 
 پور همرنگ

3-2-10182-16-1-0-0 47
5

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 18.97 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ31,869,600(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد)  
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 18.97  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 30**--**
مورخ 96/02/25 به صورت 3/5طبقه  با انباري در زیرشیروانی با مجموع مساحت 350.93

 مترمربع
که با استفاده از سقف تراکم اعطائی زمان پروانه به مساحت 18.97مترمربع **--**

.صادرگردیده است
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شدهساختمان در مرحله اتمام سفت کاري **--**
می باشدو  موارد تخلف زیر بر خالف مدلول پروانه وخارج از طول 60% وبیشتر از 5% مساحت 

:پروانه مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم به مساحت 16.88مترمربع به صورت پیلوت درطبقه **--**

همکف
اضافه بناء خارج از تراکم به مساحت 27.45 در هرکدام از طبقات اول تا سوم**--**

اضافه بناء به صورت توسعه انباري در زیرشیروانی  به مساحت 19.6مترمربع در  **--**
پشت بام که از این مقدار 1.22مترمربع انباري بیشتر از 5 متر و مشمول پرداخت عوارض در 

.آمددي می گردد
.در مجموع118.83مترمربع تخلف زیربنائی دارند **--**

.18.97مترمربع عدم رعایت  سقف تراکم زمان پروانه دارند **--**
رعایت 3 واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد.(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**

.سطح اشغال همکف در زمان پروانه 58.56% و در حال حاضر66.98% می باشد **--**
کسري حد نصاب فضاي باز در زمان صدور گواهی عدم خالف قابل دریافت می **--**

.باشد
.عرصه حد جنوب آزاد سازي نشده است**--**

در اجرا ساختمان با آسانسور اجرا شده است که در زمان پروانه فاقد اسانسور بوده **--**
.است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تغییر کاربري  ،نظر به اینکه تغییر کاربري از 
شمول بند 24 ماده 55 و نیز تبصره هاي ماده صد شهرداري خارج می باشد لذا قابلیت 

طرح و رسیدگی در این کمیسیون را ندارد و به رد آن اظهار نظر می گردد .بدیهی 
است با توجه به مفاد گزارش شهرداري ،موضوع می تواند حسب مورد در کمیسیون 

مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري  مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد . 

تعطیل محل 
تخلف

150  0
 

780000  , 1396 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/11/10 3/96/20565 اصالح
ي 
بدوي

دیانتی 
ابتداي 

شهرك تقی 
 زاده

3-3-10153-556-1-0-0 47
6

توضیحات بازدید :گزارش غیابی
احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط نماینده ناحیه 2 به صورت یک قطعه زمین محصور با 
دیوار بلوکی به مساحت حدودي 150مترمربع که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می 

 باشد و وضع موجود شامل دیوارگذاري بدون مجوز
بلوکی به ارتفاع 3متر و به طول 50متر در کاربري فضاي سبز-باغ ها و زمینهاي 

قررا دارد و در حال استفاده کل عرصه به صورت تجاري به صورت فروش  (G211)کشاورزي
.ضایعات می باشد

.قدمت احداث سال 96 می باشد
جهت تعیین گزارش دقیق و تکمیلی پس از مراجعه مالک و بازدید از داخل ملک اظهارنظر 

.خواهد شد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به سال ساخت بنا و 

وضعیت خاص مالک  و با عنایت 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 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  35,190,000(سی و  پنج میلیون و  یکصد و  نود هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69  0.5
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 3/96/20567 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
-توت دار   
 کوچه زمان

3-1-10192-402-1-0-0 47
7

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 25,500,000

(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 69 متر مربع و 
مشتمل بر اعیان مسکونی به صورت یک باب خانه ویالیی یک اشکوبه به مساحت 56.72 

 متر مربع با مصالح بلوکی می باشد
 اعیان مذکور باستناد فیش برق به سال 1392 می باشد *---*

باستناد طرح تفصیلی ملک در کاربري فضاي سبز واقع گردیده و بر همین اساس  *----*
 کامال به صورت خارج از تراکم می باشد

 داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد *-----*
باستناد خط پروژه شماره 662 به سطح 66.39 متر مربع از ملک در مسیر  *------*
 خطوط 30 متري برق و به سطح 14.61 متر مربع در فضاي سبز واقع گردیده  می باشد

مراتب جهت صدوردستورات مقضیبه حضور تقدیم می گردد

47
7

با توجه به گزارش مورخ 96/11/10 شهرداري مبنی بر اینکه  تخلفی برخالف مدلول 
پروانه ساختمانی صورت نپذیرفته ،  بدینوسیله راي صادره به شماره 3/96/20177

مورخ 1396/09/13کان لم یکن تلقی میگردد. 

سایر 220.6  0
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/30 3/96/20570 تجدید 
نظر

بلوارامام 
رضا(ع)پل 
دوم آج 
بیشه  
روبروي 
نماینگی 
پروتون 

کوچه سمیه 
15  

3-2-10317-71-1-0-0 47
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 163 
متر مربع.(طبق کروکی نقشه برداري ارئه شده عرصه بمساحت 167.87 متر مربع )

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان دو اشکوبه(یک طبقه بر روي همکف) در دو واحد 
.مسکونی  با سازه بتنی که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد

داراي پروانه روستایی از روستاي آج بیشه بشماره 8029/1/1/1050 مورخ 1392/04/06  
بصورت ساختمان دو اشکوبه (همکف :  پیلوت و یک واحد سوئیت و طبقه اول یک واحد ) 

. مجموعا در دو واحد مسکونی
.با زیربناي 195.60 متر مربع و رعایت دو واحد پارکینگ میباشند

طبق طرح تفصیلی خارج از محدوده و در حریم شهر قرار دارد .(فاقد کاربري میباشد) 
.طبق کروکی نقشه برداري اصالحی ارائه شده فاقد اضافه بنا نسبت به پروانه میباشند

بر اساس طرح تفصیلی فاقد کاربري بوده و اعیان خارج از تراکم است .(همچنین بر اساس 
ضوابط شهرسازي داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد)

همچنین در ضلع شمال رشته نهري وجود دارد که برابر نامه شرکت سهامی آب گیالن ثبت 
در دفتر شهرداري بشماره 162543 مورخ 96/08/15 حریم آن یک متر اعالم گردیده و در 

. محل رعایت شده است
الزم به توضیح است که  ساختمان احداثی داراي درب و پنجره به پالك مجاور ( که حریم 

.نهراست ) میباشند
برابر نامه بخشداري مرکزي رشت (ثبت در دفتر شهرداري بشماره 152135 مورخ 96/08/02 

.) فاقد طرح هادي میباشد
در خصوص عقب نشینی با توجه به اضهار نظر کتبی پیوست کارشناس خط پروژه منطقه 
.بدلیل قرار گیري ملک خارج از محدوده قانونی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد

مراتب با توجه به نامه شماره 220725 - 96/11/02 تصمیم کمیسیون ماده صد جهت صدور 
.دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 شعبان آزاد بجاربنه وشرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 
30.12 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 151804800(یکصد و  

پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30.12  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20574 بدوي شهدا  
میدان 
زرجوب 
ژاله-

41866455
34

3-2-10199-24-1-0-0 47
9

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی بشماره 118 مورخ 
1395/10/27  می باشد که بصورت 4/5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی در 4 واحد 

 مسکونی
با زیربناي کل  670/97 متر مربع  با استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 75/10  
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفت کاري است وتاکنون زیرشیروانی احداث 

. نگردیده
وبرابر نقشه ارائه شده تا این مرحله داراي افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی 

 چهارم بسطح 30/12 مترمربع می باشد ( هرطبقه 7/53 مترمربع ) ضمن اینکه افزایش بناي
 . ذکر شده کمتر از 5درصد زیربناي پروانه می باشد

توضیح اینکه درهمکف نسبت به زیربناي پروانه بسطح 4/26 مترمربع داراي کاهش بنا می 
 باشد ورعایت پارکینگ میگردد . حالیه درخواست  پاسخ استعالم بانک  رادارد

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 0.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 516,373,200(پانصد و  شانزده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  سه 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 204.91  0.75
 

3360000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/11/17 3/96/20580 بدوي فلسطین  
ایزدوست 
مژدهی

3-2-10149-22-1-0-0 48
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 11625600

(یازده میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 1.73  2
 

3360000  , 1393 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 62 مورخ 91/3/25 **--**
بصورت ساختمان 4 طبقه روي 2 باب مغازه با رعایت 2/40 متر ارتفاع پیلوت (طبق مصوبه 

کمیسیون ماده 5)
با زیر بناي 575/91 متر مربع(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده  **--**
:که با توجه به پال ن معماري  ارائه شده توسط متقاضی موارد  تخلف زیر مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد با عمق متوسط **--**
3/39 متر طول به مساحت 36/53 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ

توسعه بناي تجاري در همکف به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 1/73 **--**
 مترمربع

اضافه بناء در طبقه اول،دوم،سوم وچهارم خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد با **--**
 عمق متوسط 3/39 متر طول به مساحت 36/53 مترمربع به صورت مسکونی

  کاهش بناء در راه پله به بام واتاقک آسانسور به مساحت 3/04مترمربع**--**
کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در پیلوت و طبقات به مساحت 22/26 متر **--**

مربع ( 4/34 مترمربع در پیلوت و 4/48مترمربع در طبقات)
کاهش مساحت پش آمدگی در هر طبقه به مساحت 0/55مترمربع و در مجموع **--**

 چهار طبقه به مساحت 2/20مترمربع
رعایت پارکینگ مورد نیاز میگردد و ارتفاع پیلوت 3/70متر می باشد.(ضوابط قدیم **--**

پارکینگ)
.کسري حد نصاب فضاي باز واحد هاي مسکونی به مساحت 42/17 مترمربع دارند**--**

در زمان بازدید و ساختمان در مرحله نازك کاري بود.  تقاضاي دریافت گواهی عدم **--**
.خالف دارند مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

48
0

با توجه به گزارش کارشناس شهرداري ماوالتفاوت بناي درامدي می باشد لذا قابل 
طرح نمی باشد .

سایر 40.74  0
 

297000  , 1382 تبدیل بام شیروانی به تراس 
اختصاصی

1396/11/28 3/96/20581 بدوي بلوار  
انصاري 
جنب 
سازمان 
نظام 

  مهندسی

3-3-10412-1-1-0-0 481

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  بالکن تجاري با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
96129000(نود و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 9.71  3
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 241مورخه 
74/12/28در 2طبقه روي مغازه واقع در بر خیابان 45 متري می باشد که برابر بند 18 مورخه 

80/11/10
مصوبه کمیسیون ماده 5 با یک طبقه مازاد ودو واحد کسري پارکینگ موافقت و بصورت  
یکباب مغازه و  یکواحد مسکونی بازیربناي اصالحی 188/63مترمربع با پوشش 100% صادر 

 گردیده  و در
دو نوبت در تاریخ هاي 78/12/15 و   81/1/25 تمدید گردیده  وفعال فاقد اعتبار  

 . است،وازبابت افزایش بنا  برخالف مدلول پروانه. درسه  مرحله
مرحله اول برابر  صورتجلسه مورخه 82/12/13  کمیسیون ماده صد ازبابت  یک سوم -1 
تراس روباز  بسطح  20/88 مترمربع  وکنسول بسطح 9/6 مترمربع محکوم به پرداخت 

 .  جریمه گردیده
مرحله دوم برابرصورتجلسه مورخه 87/10/7 کمیسیون مادره صد ازبابت افزایش بنا -2

 .  بسطح  7/68  مترمربع وکنسول بسطح 2/4 مترمربع  محکوم به پرداخت جریمه گردیده
مرحله سوم برابر صورتجلسه مورخه 95/3/8 کمیسیون ماده صد از بابت مابه التفاوت  -3
افزایش بناي همزمان ساز، راه پله درنیم طبقه بسطح 8/55مترمربع  و مابه التفاوت افزایش 

 بناي
همزمان ساز مازاد برتراکم درطبقات بسطح 9/23مترمربع و  مابه التفاوت افزایش بناي 
همزمان ساز بصورت بالکن تجاري مازاد بریک سوم بسطح 10/02 مترمربع  فاقد کسري 

 پارکینگ
 .  داراي سوابق پرداخت خالف می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وبا عنایت به نقشه برداري تایید نظام ارائه شده  
وتوضیحات صدراالشاره که  تراس ( بام تهرانی ) قبال بصورت یک سوم محاسبه گردیده بود 

 براساس
ضوابط جدید بصورت کامل جزء زیربنا محاسبه گردیده که دراین بخش   بسطح 40/74 
مترمربع مابه التفاوت بناي درآمدي دارند و  همچنین  مالک برخالف مدلول پروانه مجددا 

 اقدام به
افزایش بنا بصورت بالکن تجاري مازاد بر یک سوم  بسطح 9/71  مترمربع با قدمت سال 

 . 1396  را نموده وفاقد کسري پارکینگ می باشد
ضمنا  مساحت عرصه  وضع موجود بیشتر از مساحت عرصه زمان صدور پروانه می باشد 
وباتوجه به اینکه ساختمان احداث شده برروي خط پروژه  شماره 2181   جانمایی گردیده  

مساحت باقیمانده

481

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



ملک 52/63  مترمربع بوده که  بسطح 11/93 مترمربع داراي عقب نشینی  وهمچنین فاقد 
 . کسري پارکینگ مجدد  می باشد

ضمناداراي تابلوي کامپوزیت با حروف برجسته به ابعاد حدود 0/8متر ×11 متر می باشد  
 . . حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي منوچهر احدي زناب موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ کاهش سطح راه 

پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقات و توسعه راه پله به بام در 
زیرشیروانی جمعاً بمساحت 53.82  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 201972000(دویست و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 53.82  1.25
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20583 بدوي خیابان 
شهداء 
کیژده  

علیزاده-بها
ر

3-3-10509-2-1-0-0 48
2

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 10.06 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
(960/000 ریال) بمبلغ  12072000(دوازده میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 10.06  1.25
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 112 به تاریخ 94/11/28 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 238.57 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  اسکلت می باشد *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 2.96 متر مربع ( از این مقدار به سطح 2.46 متر مربع  -1

 سایبان با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 37.44 مترمربع ( هر طبقه به سطح 12.48  -2

مترمربع )
احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 10.06 متر مربع -3

توسعه راه پله به بام در زیر شیروانی  به سطح 5.88 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.74  متر مربع و در  -5

طبقات به سطح 6.30 مترمربع
در هنگام صدور پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده است *---*

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*
 رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست *------*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامیست *-------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 ( گزارش جهت بروز رسانی )

48
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 شعبان ابراهیمی برکادهی نسبت به راي شماره 3.96.20535
 مورخ 96.11.9  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 2.5 به 1.75برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 136.68 مترمربع به مبلغ  741,489,000(هفتصد و  چهل و  یک 
میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  نه هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 136.68  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 3/96/20592 تجدید 
نظر

متري  25 
نوري انتهاي 
 خ متحدین

3-3-10250-17-1-0-0 48
3

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 30.47  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 77 به تاریخ 96/04/01 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

331.34 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و دیوار چینی می باشد
الزم به توضیح  می باشد که پروانه ساختمانی ملک مذکور به صورت عقب ساز صادر  *-*
گردیده ، لیکن مالک اقدام به تغییر جانمایی و  برساز نمودن بناي احداثی نموده است که 

 توسعه بنا در هر طبقه به صورت تغییر جانمایی نیز می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.91 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  به سطح 34.99 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29.79 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 34.99 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.5 متر مربع و در  -4
 طبقات در مجموع به سطح 7.5 مترمربع

در هنگام صدور پروانه به سطح 8.52 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است لیکن  -5
با توجه به حذف آسانسور ، برگشت تراکم تشویقی در مجموع همکف و طبقات به سطح 

 30.47 متر مربع می باشد

انباري در زیر شیروانی به سطح 13.20 متر مربع حذف گردیده است *--*
راه پله به بام به سطح 2.23 کاهش یافته است *---*

 طبقه اول و دوم به صورت دوبلکس می باشد *-----*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 2 واحد پارکینگ براي واحد  *------*

دوبلکسی با توجه به زیر بنا بیشتر از 180 متر مربع )
 ارتفاع پیلوت 4 متر می باشد *-------*

رعایت تعداد درب  ماشین رو برابر ضوابط می گردد ( یک لنگه درب به طول  *--------*
4 متر )

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا سبزه کار شالکوهی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 

بمساحت 58.41 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 294386400
(دویست و  نود و  چهار میلیون و  سیصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 58.41  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 3/96/20593 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا 

پاسداران - 
بن سوم

3-2-10092-29-1-0-0 48
4

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 97.79 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ164,287,200(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت 
هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 97.79  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی(داخل تراکم پایه) به مساحت 6.65 مترمربع 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
ارزش معامالتی (960/000 ریال) بمبلغ  638400(ششصد و  سی و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 6.65  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 126 مورخه 95/11/4  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 97/79  مترمربع بصورت  4طبقه  

 بازیرشیروانی
بر روي پیلوت در7   واحد مسکونی بازیربناي کل 792/42  مترمربع صادرگردیده عملیات 
ساختمانی درحد سقف آخر  است وبرابر پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 : 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 6/17 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 52/24 مترمربع ( هرطبقه  -2
 . 13/06 مترمربع )

افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 6/65 مترمربع  می باشد رعایت عقب نشینی و   -3
 . پارکینگ برابر پروانه گردیده .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 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 مبلغ3141000(سه میلیون و  یکصد و  

چهل و  یک هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 6.98  2
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 3/96/20602 بدوي بلوار امام  
خمینی  

شهرك امام 
حسین

3-3-30296-147-1-0-0 48
5

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 60 مورخه 78/2/28  
 می باشد  که بصورت  2 طبقه روي پیلوت در2   واحد مسکونی بازیربناي کل  165/8
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري بوده اما 

پروانه فاقد اعتبار می باشد و درخصوص افزایش بنا برخالف مدلول پروانه برابر نقشه برداري
 : ارائه شده شامل 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 0/6 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم  بسطح 1/2 مترمربع ( هرطبقه 0/6  -2

 مترمربع )
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 2/14 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -3

. برتراکم
کاهش سطح راه پله درطبقات  اول ودوم  بسطح 3/04 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -4

 . درحد تراکم
رعایت پارکینگ براساس ضوابط صدور پروانه میگردد.   الزم به ذکر است که برابر پروانه 

 صادره کوچه بصورت 8 متري وبراساس طرح تفصیلی جدید
بصورت 10 متري پیش بینی گردیده که دراین خصوص از واحد محترم نقشه برداري استعالم 

 به عمل آمده و واحد محترم نقشه برداري اعالم نموده که
به جهت بررسی نیاز به نظریه ارشادي توسط معاونت محترم معماري وشهرسازي می باشد 

  .  داراي گزارش درواحد خالف بوده خالف جدیدي مشاهده نگردید
حال دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد درخصوص محرز نبودن تاریخ وقوع تخلف  

 درخواست بررسی نموده  که باستحضار میرساند همکنگونه که درمتن گزارش
اعالم شده پروانه براي احداث بنا درتاریخ 78/2/28   صادرگردیده ومالک در مورخه 

 78/3/1  شروع به ساخت نموده که در فرم تحلیل نیز سال وقوع تخلف
 . سال 78 قید گردیده  مراتب  جهت دستور تقدیم 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 محمدرضا گلرخ موضوع گزارش شهرداري منطقه 3
 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً بمساحت 81.6 

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 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 632400000(ششصد و  سی و  دو 
میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 81.6  2.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 3/96/20603 بدوي خ الهیجان  
- جنب 

مجتمع الله  
شهرك 

فرهیختگان 
 کوچه سوم

3-2-10224-164-1-0-0 48
6

در خصوص یکواحد 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 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 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 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 70  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 30 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ46,500,000(چهل و  شش میلیون و  پانصد هزار )  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 77 مورخه 94/10/12 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب دو واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 347.29 متر مربع صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد نازك کاري می باشد و برابر پالن 
:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 19.59متر -1
 مربع بانضمام تبدیل 0.81 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2
بمساحت 58.77 متر مربع (هر طبقه بسطح 19.59متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0.81 
متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 2.43 متر 

.مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 1.09 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه (تخلف مازاد بر سطح %5  -4
..زیربناي پروانه) به مساحت 30  متر مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

مطابق پروانه صادره طبقات دوم و سوم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی لحاظ شده -5
است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی تبدیل شده است  که در 
مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از دو به سه افزایش یافته است بنابراین با توجه 
به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت معماري و شهرسازي در طبقه سوم 
بمساحت 90/40 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش واحد دارند که بسطح 19.59 متر مربع از 
این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است و 
بسطح 0.81 متر مربع مربوط به تبدیل فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی می 

.باشد
با توجه به افزایش تعداد  واحد هاي مسکونی و عدم تامین پارکینگ بدون مزاحم یک -6.

.واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
شایان ذکر است در زمان تهیه گزارش حاضر عملیات اجرایی ساختمان به اتمام نرسیده -7
بود  فلذا هر گونه مغایرت احتمالی در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد می 

.باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي  صدور گواهی عدم خالف را دارند  مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

48
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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 اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ107.98متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 109مورخ 1396/06/25

مبادرت به احداث بصورت 3 طبقه با زیرشیروانی بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی 
نموده است لذا اقدام نامبرده بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر 

کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهار نظر می گردد

جریمه 107.98  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 3/96/20606 اصالح
ي 
بدوي

شهدا -  
دیانتی - خ 
  مروارید

3-3-10121-10-1-0-0 48
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با توجه به محتویات و مستندات و توجها به نامه شماره 23063-1396مورخ 96/11/15
شهرداري ،مبنی بر تخلف در حد تراکم  گزارش شده در صدور راي شماره 

3/96/20471مورخ 96/10/30با مالحضه سوابق به استناد ماده 309 قانون آیین 
دادرسی مدنی در خصوص 107.98مترمربع اعالمی از راي کسر و مابقی پیرو سابقه با 
ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 71,215,200(هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  پانزده 
هزار و  دویست) ریال راي اصالحی صادر و اعالم میگردد.ضمنا تسلیم رونوشت راي 

اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.

جریمه 14.13  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 109  مورخه 96/6/25  
می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  3طبقهبازیرشیروانی  روي پیلوت 

 در3
واحد مسکونی بازیربناي کل  484/15 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد   
سقف اول   است وبرخالف مدلول پروانه تا این مرحله  داراي افزایش بناي مازاد برتراکم 

درهمکف بسطح 14/13
مترمربع می باشد  : (تراکم همکف 55%  مورد استفاده %63 )

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 132-96 مورخ 96/11/12 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  1,019,600,000 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 لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 203920000(دویست و  سه میلیون 

و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 25.49  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/25 3/96/20607 بدوي شهدا  ك  
 دافساري

3-3-10104-19-1-0-0 48
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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 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 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/25 3/96/20607 بدوي شهدا  ك  
 دافساري

3-3-10104-19-1-0-0 48
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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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  215,409,600(دویست 
و  پانزده میلیون و  چهارصد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.11  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 شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 305,508,000(سیصد و  پنج میلیون و  پانصد و  هشت هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 181.85  0.5
 

3360000  , 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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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره   32  مورخه 
96/2/25 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 181/85   مترمربع  ( 23/8 

 مترمربع درهمکف و158/05 مترمربع درطبقات )
بصورت 4 طبقه بازیرشیروانی روي پیلوت در8   واحد مسکونی بازیربناي کل 859/14   
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري  است وبرخالف مدلول پروانه 

 : داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/98 مترمربع -1

 . تبدیل 25/49 مترمربع از پیلوت به یکباب مغازه با ارتفاع 3/4 متر -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 25/92 مترمربع -3

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات دوم الی چهارم بسطح 29/79 مترمربع ( هرطبقه  -3
 9/93 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی بسطح 0/71 مترمربع وتبدیل راهرو به انباري  -4
. مازاد برتراکم بسطح 2/66 مترمربع

کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 4/98 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -5
 . مازاد برتراکم

. کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -6
توضیح اینکه  عرض درب درحد جنوب از 3 متر به 4 متر افزایش یافته ودرصورت اصالح آن 
به 3 متر تاثیري درپارك حاشیه اي ندارد اما کسري یکواحد پارکینگ مسکونی درآمدي نیز 

 .دارند
الزم به ذکر است که درخصوص افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 9/93 مترمربع درفرم 
تحلیل خالف براي ارسال به کمیسیون اشتباها قید نگردیده وباید خالف آن را پرداخت 

 نمایند همچنین
ارتفاع مغازه 3/4 متر می باشد   حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد

48
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شرح راي نوع 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 
221300-96/11/3 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   940000000(نهصد و  

چهل میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 239.11  0
 

445500  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/28 3/96/20608 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر   
روبروي 

بیمارستان 
آریا

3-3-10373-110-1-0-0 48
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 13612256

(سیزده میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  دویست و  پنجاه و  شش) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 21.52  1.5
 

445500  , 1386 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

161,435,835(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  پنج هزار و  
هشتصد و  سی و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 120.79  3
 

445500  , 1386 احداث بناي بدون مجوز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبرابر بررسیهاي به عمل آمده مکان مورد نظر   بصورت غیابی 
.  بشرح ذیل داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد

ساختمان شماره 1یک  بصورت مغازه  در  6دهنه بمساحت بطور تقریبی 144مترمربع  با   -1
فعالیت شغلی مبلمان کودك  داراي تابلو  به ابعاد حدودي 2×24مترمربع تحت عنوان مبلمان 
و   pvC کودك سلطان به انضمام یکباب مغازه دیگر بمساحت 24مترمربع بعنوان دفتر فروش

 برش با مصالح بلوك سیمانی و با قدمت بطور تقریبی 8 سال

ساختمان شماره دو در حال بهره برداري بصورت بانک ملی بمساحت بطور تقریبی 122
 مترمربع  داراي تابلو به ابعاد 1×12مترمربع  بامصالح بلوك سیمانی و با قدمت حدودي 8سال

ساختمان شماره سه در مرحله بازدید بسته بود با توجه بمشاهدات بیرونی بصورن چهار  -
. دهنه مغازه بمساحت 96مترمربع

ساختمان شماره چهار بصورت گارگاه چوب با اسکلت فلزي بمساحت بطور تقریبی664 -
 .مترمربع  با قدمت بطور تقریبی 8سال

. فضاي روباز بمساحت بطور تقریبی 6114 مترمربع -

با توجه به فضاي روباز رعایت پارکینگ میگردد  که براساس صورتجلسه مورخه 94/4/9   -
 . کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده

حال مالک نسبت به راي صادره معترض ودرخواست بررسی مجدد را نموده که با عنایت به 
بررسی به عمل آمده  ونقشه برداري ارائه شده از وضع موجود  مکان ارائه شده توسط 

متقاضی بصورت یک قطعه زمین قدرالسهمی  مشتمل کارگاه چوب بري  برابر سند مالکیت 

48
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به مساحت عرصه 15536 مترمربع داراي سوابق پرداخت خالف وعوارض برابر فیشهاي 
شماره 4226  و 9986 و 4479 و 4334 و 9418  و 4217 در سال 1365  وبالمانع شماره 

: 13/44773 مورخه 67/10/24 بازیربناي

 . کارگاه چوب بري بسطح 830 مترمربع  -1 

 . یکباب انبار تجاري بر بلوار بسطح 92 مترمربع - -2

 . یکباب انبار در داخل محوطه بسطح 93 مترمربع -3

 . ساختمان مسکونی بسطح 80 مترمربع -4

 . نگهبانی وسرویس بهداشتی بسطح 15 مترمربع -5

تعداد 10 باب مغازه که دو باب  آن سه دهنه بسطح 255 مترمربع بوده واز آنجاییکه حد  -6
شرق وجنوب برابر سند متصل به حریم نهر قید گردیده برابر نامه شماره 6861/501  مورخه 
81/5/20 سازمان آب با رعایت 2 متر حریم براي آن بالمانع شماره  3/33/13249 مورخه 

 . 81/6/16 صادر گردیده

 . متعاقبا مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تغییرات واحداث بناي مجدد نموده که شامل

زیربناي کل کارگاه چوب بري بسطح 920/88 مترمربع می باشد که از بابت زیربناي 830 -1
مترمربع داراي بالمانع ودراین بخش بسطح 90/88 مترمربع داراي افزایش بناي مجدد 

 .  باقدمت سال 1386می باشد

ازبابت انبار تجاري بربلوار بسطح 92 مترمربع داراي بالمانع  که برابر نقشه برداري ارائه -2
شده سطح آن 191/27 مترمربع می باشد و  انبار فوق تبدیل به    4باب مغازه فاقد فعالیت 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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وبالکن وتابلو  که شماره هاي  آن روي نقشه پیوست مشخص گردیده به ترتیب شماره  باب 
چهارم بصورت تبدیلی بازیربناي 47/65مترمربع   ،   باب پنجم بازیربناي 45/91 مترمربع که 
بسطح 44/35 مترمربع آن بصورت تبدیلی وبسطح 1/56 مترمربع آن بصورت توسعه  ،   باب 
ششم بصورت توسعه بنا بسطح 47/6مترمربع    و باب هفتم بصورت توسعه بنا بازیربناي 

50/11 مترمربع که دراین بخش مجموعا  بسطح 99/27 مترمربع افزایش بناي مجدد  تجاري  
 .  با قدمت  سال1386 دارد

ازبابت یکباب انبار دیگر  درداخل محوطه بازیربناي 93 مترمربع داراي بالمانع که  -3
قسمتی از آن درمحل تخریب وبسطح 57/39 مترمربع  درمحل موجود ودراین حد بسطح 

 . 35/61مترمربع داراي کاهش بنا می  باشد

ازبابت ساختمان مسکونی وسرویس بهداشتی ونگهبانی  بازیربناي 95 مترمربع داراي  -4
بالمانع  وبرابر نقشه برداري بازیربناي 99/4 مترمربع  که دراین بخش بسطح 4/4 مترمربع 

 .   مابه التفاوت بناي همزمان ساز دارند

ازبابت تعداد 10 باب مغازه که دوباب آن سه دهنه بوده بازیربناي 255 مترمربع داراي  -5
بالمانع بوده  وبراساس وضع موجود سطح آن 284/91 مترمربع  می باشدکه  6باب از آن  
بازیربناي 160/93 مترمربع تبدیل به یکباب در6 دهنه  به شغل  تحت عنوان مبلمان کودك 
سلطان گردیده و  داراي تابلو  به ابعاد حدودي 2×24متر می باشد .   واز یک باب به بعنوان 
و برش بازیربناي 27/51 مترمربع فاقد بالکن ،  واز 3باب ان به عنوان شعبه   pvC دفتر فروش
 بانک ملی بازیربناي 45/91مترمربع  استفاده میگردد و  داراي تابلو به ابعاد 1×12متر می 
  .  باشد که دراین بخش بسطح 29/91 مترمربع مابه التفاوت بناي همزمان ساز دارند

احداث بناي بدون مجوز بصورت 4باب مغازه دیگر در بر بلوار کال فاقد بالکن وتابلو وبهره  -6
برداري  به شماره باب هشتم بازیربناي 31/16مترمربع   ،  باب نهم بازیربناي 30/14 مترمربع   
،  باب دهم بازیربناي 28/88 مترمربع وباب یازدهم بازیربناي 34/44 مترمربع با قدمت سال 

. 1386 می باشد
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احداث یکباب انبارتجاري  جدید ساز درمحوطه غربی بسطح 15/22 مترمربع با قدمت  -7
 . سال 1386

احداث بناي جدید ساز بصورت اتاق سرایداري بسطح 17/12 مترمربع با قدمت سال  -8
1386 .

.  . باتوجه به تراکم استفاده شده فاقد کسري پارکینگ می باشد  -9
شایان ذکر است که با عنایت به استعالم مجدد به عمل آمده از شرکت سهامی آب درخصوص 
وضعیت مجاري آبی مجاورت ملک فوق از سوي شرکت مذبور طی نامه شماره 904/0372 
مورخه 95/2/14 اعالم گردیده که با توجه به به دلیل تغییر کاربري اراضی به مسکونی 

 . وکوچه  ،  نهر یا زهکشی که فعالیت آبیاري داشته باشد وجود ندارد

ضمنا براساس خط پروژه پیوست به شماره 940 درحد شمال بلوار 45 متري بسطح 61/5 
مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 36/36 مترمربع از اعیانات مغازه ها 

 . ومابقی از عرصه می باشد .   .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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 29,250,000
(بیست و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/18 3/96/20609 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
روبروي 
میدان تره 
بار جنب 
نمایشگاه 
   بنیامین

3-1-10077-152-1-0-0 490

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه، بدون اخذ 
مجوز، 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/6/275 مورخ 96/11/2
 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 741,000,000 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 
148200000(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد 

جریمه 57  0
 

3300000  , 1393 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 ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه که بصورت غیابی با  عرصه 
 بمساحت تقریبی100 متر مربع

 . با  مغازه مجاور  با زیر بناي   تقریبی  135متر مربع. شامل 
مغازه اول بمساحت حدود 45 متر مربع با بالکن حدود 22.5 مترمربع داراي تابلو به ابعاد -1

 . 1/2*3/5 متر با عنوان ابزار یراق عرشیا
مغازه دوم بمساحت حدود 45 متر مربع حدود 22.5 مترمربع داراي تابلو به ابعاد - 2 

  (1/2*3/5 متر با عنوان بار فروشی زمانی
و دیوار گذاري بطول تقریبی 9.5 متر و به ارتفاع 2 متربا  تعداد 2 واحد کسري پارکینگ 

 تجاري داراي گزارش درواحد محترم خالف
می باشد که برابر صورتجلسه  مورخه94/5/3  کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب 

 . بنا گردیده
حال مالک با مراجعه به شهرداري اعالم نموده که مغازه وي با مغازه  مجاور که  متعلق به وي 

 نبوده گزارش گردیده وبه این منظور
درخواست بررسی مجدد را نموده که براساس خط عادي ارائه شده بصورت یک قطعه زمین 

به مساحت 50 مترمربع وبرابر نقشه
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار عرصه آن 57  مترمربع اعالم گردیده و   

 * زیربناي آن شامل
یکباب مغازه فاقد بالکن بدون رعایت عقب سازي  با سرویس بهداشتی بازیربناي 57 که  -1

 با مغازه مجاور همسر است و
باقدمت سال 1393 وداراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي به شغل غذل خوري   (مهربان بانو )  

 به
  . ابعاد 1/4 متر × 4 متر  می باشد

  . کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند -4
ضمنا با عنایت به خط پروژه شماره3004  بسطح 10/77  مترمربع داراي عقب نشینی    

.میباشد
 .مراتب جهت دستور تقدیم 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 ، تخلف مالک در احداث بناي تجاري، 
بدون اخذ مجوز، 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 227530 مورخ 
96/11/10 (ثبت دبیرخانه کمیسیون) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

5,350,000,000 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 1070000000(یک میلیارد و  هفتاد میلیون ) 
ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 244.65  0
 

1020000  , 1393 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/11/18 3/96/20612 تجدید 
نظر

کمربندي  
  خرمشهر

3-3-10217-97-1-0-0 491

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر یک باب انباري به مساحت 227/30مترمربع به صورت نمایشگاه اتومبیل 
دنده پنج که از بابت  35 متر مربع  نمایشگاه ومحوطه تجاري به مساحت 240مترمربع و 

دیوارگذري بدون مجوز به طول 38متر  داراي راي غیابی کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
با توجه به مراجعه مالک و  ارائه نقشه .17308مورخ95/3/19 مبنی بر تخریب می باشد

برداري وضع موجود از طرف متقاضی مساحت  عرصه ملک 224/65مترمربع می باشد که 
مساحت اعیا ن نمایشگاه شامل دفترکار ، سرویس  وآبدارخانه  33/60مترمربع با مصالح 

بلوکی سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و ارتفاع حدودي 2/5 متر می باشد و عرصه تجاري 
 پارکینگ درفضاي باز رعایت میگردد -. 211/05مترمربع می باشد

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**با توجه -
به خط پروژه شماره 731 پیوست به مساحت 27/94 متر مربع از عرصه ملک در حد شرق در 

تعریض کمربندي 51 متري خرمشهر قرار دارد..داراي تابلو به ابعاد 1/20*13 متر با نور 
توضیحآً اینکه با توجه به مدارك ارائه شده توسط متقاضی ملک از سال 78 به صورت پردازي

چوب فروشی در حال استفاده بوده که از بابت آن بالمانعی در سیستم شهرداري یافت 
نگردید و در سال 93 با توجه به تصاویر و گزارشات غیابی ناحیه  بدون مجوز تخریب و به 
مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم .صورت نمایشگاه احداث گردیده است

.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 سخاوت ناصري پیله درق و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 

بمساحت 232.4 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 
1,366,512,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  شش میلیون و  پانصد و  دوازده 

هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 232.4  1.75
 

3360000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/11/29 3/96/20613 بدوي بلوار 
انصاري  خ 
دفاع  بن6

3-3-10027-31-1-0-0 49
2

در خصوص احداث طبقه مازاد برضوابط بصورت زیرشیروانی(بهارخواب) با ملحوظ قرار 
دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی نسبت به بمساحت 32.80 مترمربع به مبلغ  275,520,000(دویست و  

هفتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 32.8  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 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 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 88.88  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 46 به تاریخ 93/06/20 به صورت 4.5 طبقه و رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه 

چهارم و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 924.73 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

 اتمام رسیده و در حال بهره برداري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 34.08 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 102.24 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

34.08 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 64.01 مترمربع --(  از این مقدار به سطح 29.93   -3

 مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد)
احداث طبقه مازاد بر ضوابط به صورت زیر شیروانی  ( بهار خواب ) در زیر شیروانی به  -4
صورت دوبلکسی با واحد شماره 8 در طبقه چهارم به سطح 32.80 متر مربع ( به کسر حفره 

 راه پله داخلی )
الزم به توضیح می باشد بناي احداثی  مورد اشاره  در زیر شیب زیر شیروانی واقع  *--*

 شده است
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.17 متر مربع و  -5

 طبقات در مجموع به سطح 23.90 مترمربع
افزایش تعداد واحدها از 6 به 8 واحد -6

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات سوم از یک واحد به دو واحد مسکونی  *----*
 و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 60.08 متر مربع

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات چهارم از یک واحد به دو واحد  *------*
مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 28.80متر مربع

در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد تراکم اعطایی بوده است *--*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 8 واحد پارکینگ مسکونی ) ( الزم به  *---*
توضیح می باشد در زمان صدور پروانه 2 درب ماشین رو هرکدام به طول 4 متر بوده است )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

49
2
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اصغر صادقی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقه چهارم جمعاً بمساحت 15.28 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 51340800(پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  

چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 15.28  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 3/96/20614 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا ك 
داود زاده 
ك پنجم

3-2-10093-24-1-0-0 49
3

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 63 مورخه 96/03/18 در 4/5 طبقه +++
بانضمام انباري در زیرشیروانی ( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به
زیربناي 468.02  متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف   

: طبقه چهارم (بدون انجام سربندي) بوده و با توجه به سوابق موجود  از بابت
اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح 7/58 متر مربع و در طبقات اول تا سوم   -1

45/18 مترمربع (هر طبقه 15/06 متر مربع)
 عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 94/17 متر مربع   -2

داراي پرونده در واحد خالف می باشد که مطابق راي کمیسیون ماده صد بشماره  
3/96/20161-96/09/07  محکوم به پرداخت جریمه شده است و داراي گواهی عدم خالف 

بشماره 485219-96/10/16  می باشد
حالیه با توجه به ارائه پالن نقشه برداري از وضع موجود موارد اصالحی  بشرح زیر گزارش 

:می گردد
در همکف بسطح 0/42 متر مربع افزایش بنا دارد ضمناً بسطح 2/45 متر مربع از  *--*

مساحت راه پله و آسانسور کاسته و به زیربناي مفید پیلوت افزوده شده است
در مراحل قبل در مجموع طبقات اول تا سوم (با توجه به تدقیق نقشه وضع موجود) *--* 
در هر طبقه بمقدار 2/65 متر مربع کاهش زیربنا دارد (در مجموع بمساحت 7/95 متر مربع 

بستانکار است)
در طبقه چهارم بمقدار 12/41 متر مربع توسعه بنا دارد *--*

هر گونه مغایرت احتمالی پس از اجراي کامل ساختمان و در زمان صدور گواهی  *--*
پایانکار قابل بررسی مجدد بوده و تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی در صورت انطباق با 

ضوابط شهرسازي و معماري در آن زمان انجام خواهد پذیرفت
حالیه با لحاظ موارد فوق متقاضی درخواست صدور  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد 

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سیدمحمد موسوي و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف به مساحت 14.24 مترمربع ، 
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به مساحت 36.56 مترمربع ؛ کاهش سطح راه پله 
و افزودن آن به بناي مفید طبقات در مجموع به مساحت 4.20 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 231489600(دویست و  سی و  یک میلیون و  چهارصد 

و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 55  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/11/24 3/96/20615 بدوي رسالت   
بعداز چهار 
راه اول  جام 

جم

3-1-10010-78-1-0-0 49
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 68 به تاریخ 96/03/24 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي 1016.73 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 14.24 متر مربع  به صورت بارانداز بتنی جداساز  جهت  -1
 تامین پارکینگ با مصالح همگن می باشد

اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 36.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح 9.14  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید طبقات در مجموع به سطح 4.20 مترمربع  -3
(هر طبقه به سطح 1.05 متر مربع )

افزایش تعداد واحدها از 7 به 8 واحد  -8
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه چهارم  از یک واحد به دو واحد  *----*

مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه  در مجموع به سطح 79.29 متر 
مربع

با توجه به مجموع تخلفات زیر بنایی ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----*
رعایت 7 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *------*

با توجه به احداث باراندار بتنی و برابر ضوابط داراي یک واحد کسري   *-------*
 پارکینگ مسکونی می باشد

رعایت ضوابط نما می گردد *--------*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

49
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب1

) جریمه بمبلغ 94,147,200(نود و  چهار میلیون و  یکصد و  چهل و  هفت هزار و  
دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 28.02  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 3/96/20619 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
20متري الله

3-3-10410-368-1-0-0 49
5

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 147 مورخه 9208/06 در 4/5 طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی  ( با احتساب جهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 533/50 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
ساختمان (بدون انجام سربندي) می باشد و برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد
در همکف داراي  کاهش بنا بسطح 0/2 متر مربع می باشد-1

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 23/16 متر مربع (هر -2
 طبقه بسطح 5/79 متر مربع) است

بسطح 1/21متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه  (در طبقات اول الی چهارم 4/84 متر  -3
مربع و در همکف 0/02 متر مربع) از فضاي راه پله کاسته و به فضاي مفید ساختمان افزوده 

.شده است
.بمساحت 2/27 متر مربع از مساحت زیرشیروانی کاسته شده است -4

.توسعه بناي ایجاد شده در مجموع ساختمان کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است و هر گونه مغایرت احتمالی پس از اجراي  *

ساختمان و در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب  **

.جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

براي طبقه مازاد پنجم را به ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده 
در مبلغ جریمه به مبلغ  207204000(دویست و  هفت میلیون و  دویست و  چهار هزار 

) ریال تایید می نماید

جریمه 22.28  3
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/24 3/96/20622 تجدید 
نظر

شهدا  
شرکت  
قاسم ك 
پرند

3-2-10314-110-1-0-0 49
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 5 مورخه 96/2/16  
می باشد که بصورت 3 باب مغازه بازیربناي 44/02 مترمربع با پرداخت عوارض 3 واحد 

 کسري پارکینگ وبا رعایت
حق آبچک پالك حد شرق  صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سربندي است . وبرخالف 

 : مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم بسطح 22/28 مترمربع با پوشش 100% برروي باقیمانده ملک را 
نموده که از مقدار فوق بسطح 5/82  مترمربع براي مغازه شماره اول وبسطح 3/76 مترمربع 

 براي مغازه شماره
دوم وبسطح 12/7 مترمربع براي مغازه شماره سوم می باشد . رعایت عقب نشینی وحق 

 آبچک برابر ابعاد پروانه رعایت گردیده .وفاقدکسري پارکینگ مجدد می باشد
الزم به ذکر است که براساس خط پروژه وطرح تفصیلی قدیم خیابان بصورت 14 متري 
وبراساس طرح تفصیلی جدید بصورت 12 متري پیش بینی گردیده که  برابر خط پروژه 

. پیوست به شماره 567  فاقد عقب نشینی می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

49
6

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 27,500,000

(بیست و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

1100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/24 3/96/20623 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
 محله توت 
دار  زمان 2

3-1-10205-629-1-0-0 49
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و با عنایت به ویالیی بودن ملک، 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  5516720(پنج میلیون و  پانصد و  شانزده هزار و  هفتصد و 

 بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50.15  0.1
 

1100000  , 1393 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 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  

2,561,900(دو میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 4.66  0.5
 

1100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 
.123 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان نیمه کاره یک طبقه با سازه سنگ بلوك و قدمت 
1393 که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و داراي سربندي همسان با ساختمان مجاور 

.است
: عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده

.داراي عرصه بمساحت 62.69 متر مربع و اعیان بسطح 54.81 متر مربع است
. یک  واحد کسري پارکینگ

حیاط خلوت در ضلع شمال بصورت سرتاسري اجرا نگردیده (بجاي 2 در 13.20 به 1.5 در 6.7
 متر کاهش یافته است)

. بسطح 50.152 متر مربع داخل تراکم و بسطح 4.658 متر مربع خارج از تراکم
طبق خط پروژه پیوست بشماره 946 بسطح حدود 2.64 متر مربع در تعریض بن بست 6 

.متري قرار دارد
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

49
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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  
1,813,500(یک میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 4.65  0.5
 

780000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 3/96/20627 بدوي بلوار امام 
رضا 

-خیابان 
پرند -بن 
بست 6

-فرعی اول 
-انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

3-2-10314-128-1-0-0 49
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با عنایت به واقع شدن 
ملک در کاربري مسکونی و باتوجه به گواهی استحکام بنا، بلحاظ عدم ضرورت قلع 
بنا، 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  
6,133,920(شش میلیون و  یکصد و  سی و  سه هزار و  نهصد و  بیست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 78.64  0.1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/25 3/96/20627 بدوي بلوار امام 
رضا 

-خیابان 
پرند -بن 
بست 6

-فرعی اول 
-انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

3-2-10314-128-1-0-0 49
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت **--**
100مترمربع و برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 98.29مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه ویالئی در یک واحد به مساحت 83.29مترمربع با **--**
.مصالح بلوکی و قدمت سال 91 فاقد سابقه در شهرداري می باشد

.با توجه به قدمت احداث بناء یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
قرار دارد  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**

.و با توجه به جدول شماره 8 سطح اشغال  و تراکم مجاز 80-120% درصد می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 2496 پیوست فاقد عقب نشینی از بن بست  6متري **--**

.حد شرق می باشد
بنابراین 78.64مترمربع از ملک بر اساس عرصه باقیمانده داخل تراکم و 4.65**--**

.مترمربع از ملک مازاد بر تراکم می باشد
مراتب با توجه به نامه نقص کمیسیون ماده صد به شماره 82342مورخ 96/04/31 **--**

.به حضور تقدیم میگردد
در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 

نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.
سایر 1184.45  0

 
2100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 

تراکم در کاربري مربوطه
1396/11/29 3/96/20632 تجدید 

نظر
کوي امام  

رضا 
خرمشهر 
بهار 32

3-3-10443-13-1-0-0 49
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سیدآقا صفائی نودهی نسبت به راي شماره 3.96.19361 
مورخ 96.7.1  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 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 62.73 مترمربع ضمن اصالح K راي بدوي از مبلغ 1020000 به 

2100000 به مبلغ  263466000(دویست و  شصت و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  
شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 62.73  2
 

2100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/29 3/96/20632 تجدید 
نظر

کوي امام  
رضا 

خرمشهر 
بهار 32

3-3-10443-13-1-0-0 49
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی  محصور طبق 
نقشه برداري ارائه شده  و خط عادي به مساحت عرصه حدوداً 3962.8485  مترمربع به 

:شرح موارد ذیل می باشد

دیوار گذاري بدون مجوز به طول 263 متر و به ارتفاع 2 متر  با قدمت سال 1-1391

 احداث زمین چمن مصنوعی روباز به سطح 1184.45 مترمربع با قدمت در سال 2-1392
احداث اعیان با مصالح بلوکی به سطح 62.73 متر مربع به صورت نگهبانی با قدمت سال  -3

 1395 می باشد
با توجه به نامه شماره 47304 مورخ 1393/10/17 مدیریت محترم طرح هاي توسعه  -4
شهري مبنی بر استفاده از ضوابط فضاي سبز جهت محاسبه پارکینگ مورد نیاز ،(ضوابط 
فضاي سبز به ازاي هر 250 مترمربع یکواحد پارکینگ روباز مورد نیاز است) که تامین 

.پارکینگ در فضاي باز میگردد
داراي تابلو به ابعاد 5 * 1 متر *--*

برابر طرح تفصیلی جدید و خط پروژه شماره 941  بخشی از ملک به سطح 994.70 *----*
 متر مربع در کاربري فضاي سبز بوده که از این مقدار به سطح 70.59 متر مربع در تعریض 
خیابان 12 متري آتی می باشد و بخش اعظم ملک در کاربري ورزشی به سطح 2998.14 متر 
مربع بوده که از این مقدار نیز به سطح 158.38 متر مربع در تعریض خیابان 12 متري آتی 

 مذکور می باشد

داراي سوابق گزارش و تخلفات آیتم هاي اول و دوم در کمیسیون ماده صد می  *-----*
باشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *-------*
95/38/53595/ص به تاریخ 95/09/23 را دارد

.مرالتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 نورانی هریس موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف به مساحت 13.34 مترمربع ، کاهش 

سطح راه پله در همکف و تبدیل به بناي مفید به مساحت 3.32 مترمربع ، اضافه بنا در 
طبقات اول الی چهارم جمعاً به مساحت 53.36 مترمربع ، کاهش سطح راه پله در 

طبقات اول الی چهارم و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 10.44 مترمربع، 
تغییرجانمایی به مساحت 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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 583389000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  نه هزار ) 

ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 125.46  1.5
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/11/29 3/96/20634 بدوي دیانتی  
-ماهی 
رودخان   
بن بست 
جانباز

3-3-10108-42-1-0-0 500

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 71.9 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ111,445,000(یکصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار )  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 71.9  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 دو برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 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 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 110.54  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 37 مورخه 93/6/6  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 71/9  مترمربع بصورت  4 طبقه روي 

  پیلوت در 2
واحد مسکونی بازیربناي کل 395/27    مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  

 : نازك کاري   است و برابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/34 مترمربع -1

 . کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 3/32 مترمربع-2
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 53/36 مترمربع ( هرطبقه  -3

 13/34 مترمربع )
کا هش سطح راه پله درطبقات اول الی چهارم وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 10/44 -4

 مترمربع ( هرطبقه 2/61 مترمربع )
افزایش تعدد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد که مساحت واحد مورد نظر  -5
یکواحد در طبقه دوم به کسر افزایش بناي ذکر شده بسطح 55/27 مترمربع ویکواحد 

 . درطبقه چهارم بسطح 55/27 مترمربع می باشد
باتوجه به اینکه جانمایی پروانه بصورت عقب ساز بوده و  افزایش بناي ذکر شده که منجر  -6
به برساز بودن ملک گردیده مجاز به نصب 2 درب 3 متري بوده که اقدام به نصب درب با 

عرض بیش از 3متر نموده ودرصورت
اصالح آن تاثیري درپارك حاشیه اي ندارد براي 4 واحد مسکونی براساس ضوابط کسري  

یکواحد پارکینگ درآمدي وکسري یکواحد پارکینگ کمیسیونی دارند . رعایت عقب نشینی 
گردیده ودرراه پله به بام بسطح 8/59 متر

مربع نسبت به زیربناي پروانه داراي کاهش بنا می باشد داراي سوابق درواحد خالف می 
باشد که برابر صورتجلسه مورخه 96/11/29 می باشد که درخصوص افزایش تعداد واحدها 

 حکم پرداخت جریمه منتفی وحکم به ابقاء
واحدهاي مسکونی صادرگردیده ضمنا باتوجه به اینکه افزایش بناها منجر به تغییر جانمایی 
گردیده بود  درفرم تحلیل  مساحت تغییر جانمایی حذف گردیده است .اما با عنایت به 

 گزارش اصالحی فوق راي تجدید نظر بدون
مدنظر قراردادن گزارش جدید براساس گزارش اولیه صادرگردیده    مراتب باتوجه به 

 . درخواست واحد محترم خالف مبنی بر بروزرسانی گزارش جهت دستور تقدیم میگردد

500

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 عبدي طالعی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 

بمساحت 30.45 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 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 179046000
(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30.45  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 3/96/20635 بدوي انصاري   
مستشاري

3-3-10021-39-1-0-0 501

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 86 به تاریخ 95/08/15 به صورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه پنجم  و در 8 واحد مسکونی با زیربناي 1307.84 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 6.61 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 22.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

7.56 مترمربع )
الزم به توضیح می باشد بخشی از توسعه بنا در هر طبقه به سطح 6.66 به دلیل  *---*
 احداث تراس با سازه غیر همگن ( فلزي ) و متصل به سازه اصلی ( بتنی ) می باشد

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1.16 مترمربع  -3
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 34.78 مترمربع که از این مقدار به سطح  33.62 متر  -4

مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.17 متر مربع و در   -5
طبقات ( اول تا سوم ) در مجموع به سطح 0.51 مترمربع  (اضافه بنا تراکمی جهت محاسبه 

درآمدي )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 1.30 مترمربع می باشد ---( جهت محاسبات 

درآمدي )

با توجه به متراژ تخلفات ساختمانی کمتر از 5 % کل زیربنا پروانه ساختمانی صادره  *----*
، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد

تعداد 3 لنگه درب ماشین (  به طول 4.60 + 4.60 + 3.10 متر ) احداث نموده که با  *-----*
توجه به طول درب و عدم تامین پارك حاشیه اي در زمان پروانه  پروانه ، اکنون نیز رعایت 

نمی گردد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

رعایت پوشش مناسب نماي جانبی می گردد ( حلب رنگی ) *-------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
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دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
13,878,900(سیزده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  نهصد) ریال جریمه 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 7.21  3
 

850000  , 1374
 , 1390

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/12/20 3/96/20637 بدوي شهدا پشت  
 قنادي  
گلستان 
کوچه 
متحدین 
روبروي 

کوچه  سوم

3-3-10137-21-1-0-0 502

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر سوابق پرونده بصورت یکباب خانه یک طبقه با 
زیر بناي حدود 80/6 متر مربع بهمراه 7 باب مغازه(6 باب فاقد بالکن و یکباب داراي بالکن) 

که بابت یکباب خانه
بمساحت 80/6 متر مربع و 5 باب مغازه(3 باب بمساحت 38 متر مربع و 2 باب بمساحت هاي  

.12 متر مربع و 10/5 متر مربع) داراي رأي کمیسیون و پرونده در واحد خالف میباشند
متعاقب آن برابر سوابق موجود درسیستم در سال  1395 مالک نسبت به تخریب واحداث 
مجدد بناي مسکونی خود اقدام نموده وموجب شکایت مجاورین گردیده بود که به جهت 

تعیین میزان زیربناي آن نیاز
به ارائه نقشه برداري از سوي مالک می باشد ودرصورت داشتن سوابق مجدد نیاز به تایید از  
طریق واحد محترم خالف می باشد توضیح اینکه از بابت  یکباب مغازه بمساحت حدودا 

 14/03  متر مربع بهمراه بالکن
بمساحت حدود5/18 متر مربع)  برابر گواهی واحد خالف براي مغازه فوق  بازیربناي 12  

مترمربع  خالف آن برابر صورتجلسه مورخه 74/8/27  پرداخت گردیده اما درخصوص بالکن 
بسطح 5/18 مترمربع باقدمت

سال 1390  که بسطح 4/67 مترمربع درحد یک سوم وبسطح 0/51 مترمربع مازاد بریک  
سوم می باشد  فاقد راي کمیسیون ودرخصوص مغازه بسطح 2/03 مترمربع مابه التفاوت 

احداث بناي مازاد برتراکم همزمان
ساز رادرند  همچنین  طبق خط پروژه شماره 1046 کال بمساحت 1/85 متر مربع در تعریض  
معبر 8 و 10 متري و پخ دو گذر قرار دارد  که عقب نشینی ذکر شده مشمول این مغازه نمی 

 . باشد
الزم به ذکر است که درخصوص موارد فوق داراي گزارش درواحد خالف بوده که درکمیسیون 
محترم ماده صد درحال بررسی می باشد وبه دلیل مشکل درفرم تحلیل برگشت و  مجددا 

 بررسی وتنظیم گردیده
.مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

502

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ازطرفی باتوجه به اینکه تمامیت ملک داخل تراکم مجاز می باشد و موجبی 
براي قلع بنا وجود ندارد 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  6,510,960(شش میلیون و  پانصد و  ده هزار و  

نهصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79.32  0.1
 

780000  , 1392
 , 1396

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 3/96/20640 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا(ع) 
انتهاي 

کوچه شهید 
   زمانی

3-2-10276-748-1-0-0 50
3

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده  توسط متقاضی بصورت یکباب خانه و یالئی خالفساز  نسقی که 
بدون مجوز  احداث شده است مصالح آن از سنگ بلوك و قدمت  احداث آن حدود 4 سال 
(با عنایت به تاریخ نصب کنتور برق سال 92) می باشد با توجه به دو فروشنامه عادي ارائه 
شده مجموع مساحت عرصه 110/94 می باشد که با توجه به پالن نقشه برداري پیوست 
پرونده مساحت عرصه 116/58 و زیربناي اعیان احداثی 61/32 متر مربع می باشد ضمناً 
سایبان چوبی بسطح 18 متر مربع در محوطه حیاط به قدمت سال جاري احداث شده است 

:که با توجه به ضوابط جاري
کل بناي احداثی بصورت داخل تراکم می باشد (سطح اشغال مجاز 70% -تراکم مجاز140 *

%----سطح اشغال موجود52/60 % -تراکم مورد استفاده68/03 %)
با توجه به احداث سایبان جهت تامیین پارکینگ فاقد کسري پارکینگ است *

ضمناً الزم به ذکر است باستناد خط پروژه شماره 1964 فاقد عقب نشینی می باشد
هیچگونه بالمانعی (سوابقی) از بابت موارد مذکور ثبت سیستم شهرسازي نگردیده است

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارند .مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 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  ضریب0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 

ضریب 0.75) جریمه بمبلغ 360,914,400(سیصد و  شصت میلیون و  نهصد و  چهارده 
هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 143.22  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 3/96/20641 تجدید 
نظر

کیژده -  
الهیجان ( 
کوي 
شهداي 
اسالم )  
 هشتم

3-3-10297-10-1-0-0 504
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی شماره 160 مورخه 
95/12/24 می باشد که بصورت  4/5 طبقه بانضمام انباري در زیرشیروانی در  چهار واحد 

 مسکونی با
استفاده از  سقف تراکم اعطایی بمساحت 12/16 متر مربع با زیربناي کل  433/97  متر مربع 

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی  درحد اجراي شناژ طبقه چهارم  بوده  و تا این 
 مرحله

 : با توجه به نقشه  ارائه شده  داراي 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 18/7 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 112/92مترمربع ( هرطبقه  -2
 .28/23 مترمربع )

افزایش بناي درحد تراکم درطبقات اول الی چهارم بصورت راه پله بسطح 11/6 مترمربع (  -3
هرطبقه 2/9 مترمربع ). کسري پارکینگ ندارند ودرصورت افزایش بنا درزیرشیروانی پس
از احداث  گزارش خواهد گردید  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب  

.جهت دستور تقدیم می گردد
                                    ( 

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

*********************************)
احتراما با توجه به اینکه عملیات ساختمانی روبه اتمام است وگزارش فوق صرفا جهت بروز 
رسانی جهت اخذ عدم خالف انجام شده وهرگونه تغییرات احتمالی قبل از صدور گواهی 

 پایانکار
  . قابل بررسی می باشد مراتب جهت دستور تقدیم 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 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 417648000(چهارصد و  هفده میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار 
) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 124.3  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 3/96/20642 تجدید 
نظر

امین  
الضرب 
-میدان 
زرجوب - 
علی 

محمدي  
فرهنگ - 
بن اول

3-2-10076-58-1-0-0 50
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 138**--**
مورخ 95/11/26به صورت 2/5طبقه با انباري در زیرشیروانی به مساحت 437/92مترمربع

در دو واحد مسکونی که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 3.54مترمربع **--**
.صادرگردیده است

در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري بود و تاین مرحله به استناد نقشه  **--**
برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر خارج از تراکم و خارج از طول %60 

:مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 29.46مترمربع به صورت پیلوت (16.95**--**

مترمربع مساحت سایه کنسول جزء زیربناء محاسبه نشده است)
اضافه بناء به صورت مسکونی در هرکدام از طبقات اول و دوم  به مساحت 46.41**--**

 مترمربع
توسعه انباریها در زیرشیروانی به مساحت  2.02مترمربع که از این مقدار 0.18**--**

   .مترمربع انباري بیشتر از 5متر می باشد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است.(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**

عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به میزان 3.54مترمربع**--**
.سطح اشغال همکف از 54.15% به میزان 75.68%افزوده شده است**--**

با توجه به پالن معماري ارائه شده درب ماشین رو در حد غرب 4متري در نظر گفته **--**
شده است که برابر ضوابط مجاز به احداث دو درب 3متري بوده و 2متر کمتر از حد مجاز می 

باشد
.و در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي می باشد**--**

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه در واحد خالف **--**
.می باشد

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**---**

.مراتب جهت صدورگواهی عدم خالف  به حضور تقدیم 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، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه (تبدیل پیلوت به واحد مسکونی) 
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 1.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 10,234,350

(ده میلیون و  دویست و  سی و  چهار هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 97.47  1.5
 

70000  , 1368 تبدیل پیلوت به مسکونی 1396/12/16 3/96/20643 تجدید 
نظر

خیابان   
شهدا کوچه 

اسالم 
پرست 

-پالك 33 
طبقه دوم

3-2-10204-15-1-0-0 506

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 54670

(پنجاه و  چهار هزار و  ششصد و  هفتاد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 7.81  0.1
 

70000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

569,100(پانصد و  شصت و  نه هزار و  یکصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 5.42  1.5
 

70000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه دو طبقه برابر سند به مساحت 
عرصه184/5  مترمربع  برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي پروانه ساختمانی شماره 

458 مورخه 66/5/22
بصورت دو طبقه همکف بصورت پیلوت وطبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 218 

مترمربع می باشد که براي آن گواهی پایانکار به شماره 13/3931  مورخه 68/3/20 
 . صادرگردیده

.  حال برابر نقشه ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم  همزمان ساز درهمکف بسطح 5/42 مترمربع -1 

افزایش بناي   همزمان ساز در طبقه اول بسطح 7/81مترمربع -2
تبدیل همکف به یکواحد مسکونی سطح 97/48 مترمربع ضمن اینکه برابربند یک   -3

  . صورتجلسه کارگروه فنی  مورخه 95/1/8 وتاریخ احداث بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 2616 کوچه بصورت 6  متري وبسطح 8/95 مترمربع  
تراکم  R121 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد . وباتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 %همکف 55
مورد استفاده 65/4 % وتراکم طبقات 165%  مورد استفاده 131/71%  می باشد .  حالیه 

  . درخواست پاسخ  استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

506

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 هیات کارشناسان رسمی 
دادگستري بشماره 227525 مورخ 96.11.10) معادل 781200000(هفتصد و  هشتاد و  

یک میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 173.6  0
 

960000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/05 3/96/20645 بدوي بلوار  
مدرس-آت
ش نشانی  
بر 16 

متري-انبار 
تخلیه بار

3-1-10288-10-1-0-0 50
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 احترامامکان بازدید شده طبق سند مالکیت و گواهی اعیان بشماره 102349 مورخ 82/11/30
 بصورت یک قطعه زمین مشتمل بریکباب انبار تجاري با زیر بناي حدودا 62 متر مربع و 

سرویس بهداشتی جداساز با زیر بناي حدودا 2 متر مربع
بمساحت  عرصه 237/6 مترمربع  داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخ 82/04/14 به  
صورت آژانس با محوطه تجاري  و بالمانع 3/33/429691 مورخ 95/06/23 می باشد و مجوز 

 تعمیرات جزئی به شماره 440730مورخ 95/08/06
دریافت نموده است  در بازدید از ملک مشاهده گردید مالک برخالف مجوز نسبت به مسقف 
نمودن محوطه تجاري و تبدیل آن به مساحت173/6 مترمربع با مصالح فلزي و سقف ایرانیت 

.د رسال جاري نموده است
.با توجه به زمان احداث بناو فاقد کسري پارکینگ می باشد

حسب نظر مسول محترم فنی با توجه به ضوابط انبار تجاري  نیاز به دو واحد پارکینگ می 
.باشد که رعایت می گردد

با توجه به تغییر عرض گذر جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید 
می باشد.با توجه به نامه شماره 60767مورخ 96/03/31 معاونت شهرسازي مبنی بر تغییر 

عرض معبر از 18 به 16متري در اسناد نهایی طرح تفضیلی و خط پروژه شماره
.موجود در شبکه فاقد عقب نشینی می باشد 388

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

50
7

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( با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري 
بشماره 232457 مورخ 96.11.17 )معادل 160000000(یکصد و  شصت میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 14.53  0
 

3100000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/19 3/96/20647 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-133-1-0-0 50
8

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 77,500,000(هفتاد و  هفت 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 7 به تاریخ 95/03/23 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیربناي 

509.73 مترمربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد *---*

 داراي گواهی عدم خلف به شماره 474478 به تاریخ 96/04/05 می باشد *-----*

مالک پس از دریافت گواهی عدم خالف اقدام به احداث یک باب مغازه به  *------*
صورت جدا ساز و در حیاط مشاعی حد جنوب به سطح 14.53 متر مربع و با اراتفاع 2.50  و 

بدون تغییر و مزاحمت در پارکینگ هاي مسکونی ، نموده است
 برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *-------*

 رعایت سرویس بهداشتی 1/20 الزامی می باشد *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد *-------*

50
8

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 با توجه به نظریه کارشناسی شماره 231449 مورخ 
96.11.16 معادل 42000000(چهل و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 18.33  0
 

1200000  , 1391 1396/12/19 بالکن بدون پروانه  3/96/20650 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
باسکول بن 
بست قدر

3-1-10225-35-1-0-0 509
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شرح راي نوع 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 طبق اجاره نامه بصورت یکباب مغازه بمساحت حدودا **--**
12/9 متر مربع به همراه بالکن بمساحت حدودا 5/43 متر مربع

(حدودا 4/3 متر مربع داخل 1/3 و حدودا 1/13 متر مربع خارج از 1/3) با قدمت **--**
.سال91 با ارتفاع حدودا 4/8 متر که بالمانعی جهت احداث آن ارائه نگردیده است

.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارند**--**
بابت احداث یکباب مغازه بمساحت 12/9 متر مربع داراي رأي غیابی کمیسیون **--**

.طبق صورتجلسه مورخ 1391/11/26 مبنی بر تخریب میباشند
همچنین طبق خط پروژه شماره 388(پیوست) به میزان حدودا 7.66مترمربع در  **--**
.حریم برق فشار متوسط قرار دارد و فاقد عقب نشینی از گذر 12متري حد جنوب می باشد

طبق نامه اداره برق بشماره 25826/د مورخ 1392/12/05(ثبت دفتر شهرداري) به  **--**
از جوار زمین رعایت حریم خط مذکور kvتوجه به عبور خط فشار متوسط با ولتاژ 20

در هنگام احداث بنا به فاصله 3 متر از فاز کناري طرفین مسیر خط مذکور با **--**
.هماهنگی برق محل الزامی است

.سطح اشغال بناء 100% می باشد**--**
.در حال استفاده به صورت خدمات  حسابرسی با تابلو به ابعاد 1.2*3متر می باشد**--**

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد**--**

509

باتوجه به عدم احراز تخلف نامبرده راي بدوي عینا تایید میگردد.  سایر 78.51 3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1396/12/05 3/96/20653 تجدید 
نظر

خ امام  ك  
شانزدهم    
ك خوش 
انس بن 
بست 4

3-3-30265-71-1-0-0 510
در خصوص تراکم اعطایی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. جریمه 134.63  0.5

 
3360000  , 1393 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 

1.5) جریمه بمبلغ 1,294,171,200(یک میلیارد و  دویست و  نود و  چهار میلیون و  
یکصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 256.78  1.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

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 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 25  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 45 مورخ 1393/03/10 بصورت 
4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کلی 862.53 متر 

 مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 134.63 متر
.مربع  با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه 4 صادر گردیده است

 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
 . در خصوص اضافه بنا بشرح زیر داراي سوابق در واحد خالف میباشند

: همکف - 1 
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز بسطح 28.78 متر مربع 

. تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 1.05 متر مربع
: طبقات اول تا سوم - 2

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز بسطح حدود  136.74 متر مربع (هر طبقه  - - - 
بسطح 45.58 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به مسکونی بسطح 10.14 متر مربع (هر طبقه بسطح 3.38  -
متر مربع )

: طبقه چهارم - 3
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز بسطح 73.27 متر مربع (از مقدار فوق  - - - 

بسطح 27.76 بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه فوق است)
 . کاهش سطح راه پله و تبدیل به مسکونی بسطح 3.38 متر مربع -

 = = = = = 
اضافه بنا بدلیل افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد در طبقه سوم و چهارم  - 4

بکسر اضافه بنا  و تبدیل راه پله به مسکونی (طبقه سوم بسطح 53.10 و طبقه چهارم بسطح 
25.41 متر مربع )

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 134.63 متر مربع  -5
احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 3.42 متر مربع(انبار شماره 6 و  -6

 7 و 8 )
. یک واحد کسري پارکینگ -7

. پارکینگ هاي شماره 4 و 5 داراي متزاحم یکدیگرند
پارکینگ شماره 2 و انباري شماره 1 بدلیل عدم رعایت نیم متر فاصله مربوط به یک واحد 

.. میباشند
.کاهش در مجموع زیرشیروانی بسطح 2.82 متر مربع

  ========================

510
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اکنون بدلیل سهو قلم یک واحد کسري پارکینگ از قلم افتاده است . که در صورت اصالح 
 . درب و دیوار قابل تائید است

  . طی تست عملی صورت گرفته امکان پارك وجود ندارد
.مورد درخواست صدور  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100231
مورخ 1396/08/06 اصول فنی ، بهداشتی و 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 برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 50/15 متر مربع بناي خارج 

تراکم بمبلغ 60180000(شصت میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات 

اقدام نماید .

جریمه 50.15  1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 3/96/20655 بدوي خ ولیعصر 
کوچه 

ولیعصر 7 
روبروي 
 فرودگاه

3-3-10373-155-1-0-0 511

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100231 

مورخ 1396/08/04 ، اصول فنی ، بهداشتی و 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 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 494/98 متر مربع بناي 

داخل تراکم بمبلغ 59,397,600(پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  نود و  هفت هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام 

اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 494.98  0.1
 

1200000  , 1387 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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده برابر فروشنامه عادي  و نقشه برداري ارائه شده به مساحت 
 عرصه316/37 متر مربع مشتمل بر

یک دستگاه ساختمان 2/5طبقه مسکونی بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی که طبقه 
 همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ و

طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی هردو به  مساحت 181/71مترمربع و طبقه دوم به 
 صورت یک آشپزخانه و پذیرائی

.به مساحت 47/5مترمربع و بام تراسی به مساحت 134/21مترمربع می باشد
ساختمان بدون مجوز در سال 87 با اسکلت بتن آرمه احداث گردیده است و بام تراسی 

.داراي جان پناه با ارتفاع 1/2متر می باشد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1364 پیوست به مساحت حدودي 3/10مترمربع در **--**
تعریض کوچه 10متري حد شرق و 6متري حد شمال قرار دارد

با توجه به شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن که به شماره 87341مورخ  **--**
.96/05/07 ثبت سیستم شهرداري گردیده است مجراي ابی اطراف ملک غیر فعال می باشد
قرار دارد  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در پهنه مسکونی**--**
.(60-100%) بنابراین  50/15مترمربع خارج از تراکم و 494/98مترمربع داخل تراکم می باشد

.در حد غرب و جنوب بام تراسی مشرف به پالك مجاور می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم اداره  آب و فاضالب به حضور تقدیم میگردد

511

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 ارائه گواهی استحکام بنا از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن 
بشماره2519-13950132مورخ 95.05.24 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 

معامالتی معادل 94,979,040(نود و  چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  چهل) 
ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات عمل نماید.

جریمه 608.84  0.1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 3/96/20656 تجدید 
نظر

بلوار امام     
انتهاي 
کوچه 
عاشوري 
انتهاي 
کوچه 

وحدت-سم
ت راست 
نبش بن 
بست پنجم

3-3-30290-27-1-0-0 512
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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 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 101,103,600

(یکصد و  یک میلیون و  یکصد و  سه هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.با توجه 
به عدم رعایت 2متر عرض حیاط خلوت سراسري نسبت به پالك مجاور، با توجه به 

اینکه مالک پالك مجاور به موجب رضایت نامه شماره 11982 مورخ 96.04.12دفترخانه 
اسناد رسمی 271رشت بدون هرگونه قید وشرطی از حقوق قانونی خود راجع به این 
بخش از تخلفات ذینفع صرف نظر نموده و آن را بالمانع دانسته اند،لذا راجع به حق 

خصوصی کمیسیون مواجه با تکلیفی نیست.

جریمه 64.81  1
 

1560000  , 1391 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1396/12/05 3/96/20656 تجدید 
نظر

بلوار امام     
انتهاي 
کوچه 
عاشوري 
انتهاي 
کوچه 

وحدت-سم
ت راست 
نبش بن 
بست پنجم

3-3-30290-27-1-0-0 512

شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 306 متر 
مربع .وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان 3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی که بدون مجوز 
شهرداري با قدمت 1391 و سازه بتنی احداث گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله نازك 

.کاري میباشد

طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي عرصه بمساحت 231.99 متر مربع و اعیان 
.بشرح زیر است

همکف بمساحت 174.93 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 14.86 متر مربع بصورت راه -1
.پله است

در همکف بسطح 116 متر مربع داخل تراکم و بسطح 44.07 متر مربع خارج تراکم است (از 
مقدار فوق بسطح 14.24 متر مربع بصورت عدم رعایت عرض حیاط خلوت در ضلع شمال و 

.غرب است )

مجموع مساحت طبقات اول تا سوم بسطح 498.72 متر مربع است (از مقدار فوق بسطح  -2
13.07 متر مربع مربوط به راه پله در هر طبقه است) همچنین بسطح حدود 0.32 متر مربع 

.مربوط به کنسول بسمت معبر در ضلع شمال در هر کدام از طبقات اول و دوم است

(توضیح اینکه در هر طبقه بسطح 6.70 متر مربع بدلیل عدم رعایت عرض حیاط خلوت در 
ضلع شمال و غرب بوده و داراي پنجره مشرف در حدین فوق بسمت پالك همسایه میباشند)

(عرض حیاط خلوت در شمال 1.79 و 1.39 متر و در ضلع غرب 1.03 و 2.62 متر است

.طبقات داخل تراکم است

.بر اساس ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ

.فاقد راه پله به بام

طبق خط پروژه پیوست بشماره 1223 در مجموع بسطح 4.22 متر مربع  از پالك در ضلع 

512
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شمال و جنوب در تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري قرار دارد.(از مقدار فوق بسطح 0.30 متر 
.(مربع از اعیان در ضلع شمال و بسطح 0.63 متر مربع از اعیان در ضلع جنوب است

.مراتب بپیوست اخطاریه شهرداري جهت صدور دستور  تقدیم میگردد
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 2,451,321,600(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون 

و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 364.78  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/30 3/96/20657 بدوي دیانتی -   
استقالل - 
16 متري 

انتهاي بلوار 
  احمدزاده

3-3-10318-2-1-0-0 51
3

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 190.87 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 320661600
(سیصد و  بیست میلیون و  ششصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 190.87  0.5
 

3360000  , 1394 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 تجاري براي دو باب مغازه  و عدم امکان اصالح آن  

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  
شش میلیون ) ریال صادر مینماید.و براي دو باب کسري پارکینگ دیگر به جهت اعاده 

به وضع سابق دو باب  مغازه منتفی اعالم می گردد . 

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
236280-96/11/23 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ180000000(یکصد و  
هشتاد میلیون )  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 16.9  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
236270-96/11/23 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   206000000(دویست و  

شش میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 18.79  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 70 مورخ 1394/09/30می باشد 
که  بصورت 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی بصورت  با زیر بناي کل  

974/6 متر مربع
(با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 190.87 متر مربع ) صادر گردیده که عملیات 

اجرایی در حال انجام نازك کاري میباشد.طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 
:    درخصوص

افزایش بنا در همکف بمساحت 56/29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 9/72 مترمربع -1
. بصورت بارانداز با قدمت سال 1396 جهت تامین پارکینگ می باشد

تبدیل قسمتی از پیلوت  به 4 باب   مغازه  فاقد بالکن بمساحت هاي باب اول بسطح -2
16/90 متر مربع  که براي این مغازه حق بازکردن درب درحد پخ مربوطه ندارند  وباب دوم 

بسطح 18/79  متر مربع
 .  وباب سوم بسطح 16/57 متر مربع وباب چهارم 14/58 مترمربع 

افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم  بمساحت 243/96 متر مربع(هر طبقه 60/99 متر -3
مربع)

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه پنجم بسطح 51/45  مترمربع-4
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 8 واحد به 9 واحد که زیربناي واحد مورد نظر درطبقه -5

 . پنجم کال بصورت افزایش بنا گزارش گردیده
با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده براي 9 واحد مسکونی رعایت 5 واحد پارکینگ -6
بدون تزاحم ورعایت 4 واحد پارکینگ با تزاحم  وبراي 4 باب مغازه رعایت 4 واحد پارکینگ 

الزامی بوده که براساس
نقشه برداري اصالحی  ارائه شده پارکینگهاي شماره ( 1-2-7-8-9 ) بدون تزاحم و  

پارکینگهاي شماره  (3  و  4  ) و (  10 و 11  ) با هم درتزاحم بوده که درنتیجه  براي 9 واحد 
مسکونی رعایت پارکینگ

 . گردیده وبراي 4 واحد تجاري فوق الذکر کسري تعداد 4 واحد پارکینگ تجاري دارند 
کاهش سطح راه پله در طبقات اول الی چهارم بسطح 13/08 مترمربع وتبدیل آن به  -7 

 . بناي مفید
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 190/87 متر مربع اضافه بناي تراکمی -8

.دارند
ضمنا  بسطح 76/29  متر مربع کسري حدنصاب فضاي باز واحد ها ي مسکونی دارند ورعایت 
ارتفاع 2/4 متر براي پیلوت درزمان پایانکار الزامی می باشد داراي گزارشدرواحد خالف بوده 

 وقبل از گزارش اصالحی

51
3
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فوق درخصوص افزایش بنا وتبدیل پیلوت به 5 باب مغازه داراي گزارش در واحد خالف بود 
که براساس اخطاریه  10 روزه  شماره 3/33/463470  مورخه 96/3/1 به مالک ابالغ شده بود 

دفاعیات خودرا به منطقه
ارائه نماید وبا توجه به مراجعه مالک و  تغییرات داده شده برابر نقشه برداري ارائه شده 
وتغییر درمساحت وتعداد مغازه ها گزارش اولیه اصالح گردیده بود اما کارشناس محترم 

 دادگستري براساس گزارش ونقشه
اولیه اقدام به ارزیابی نموده که مغایرت اعالم شده به همین دلیل بوده وعین گزارش اصالحی 

برابر نقشه تایید شده موجود  درپرونده خالف مورد گواهی می باشد . خالف جدیدي 
 . مشاهده نگردید

حال با عنایت به نامه شماره 49607 مورخه 97/3/21 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
براساس بازدید مجدد به عمل آمده باتفاق کارشناس رسمی دادگستري گزارش اصالحی فوق 

 الذکر برابر نقشه تایید شده
پیوست  مساحت مغازه  ( باب چهارم ) بسطح 14/58 مترمربع مورد تایید کارشناس رسمی 
قرار گرفت   وقرار شد گزارش ارزیابی را نیز اصالح فرمایند مراتب جهت دستور تقدیم 

  . میگردد

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 126756000(یکصد و  بیست و  شش میلیون و 

 هفتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 30.18  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 3/96/20659 تجدید 
نظر

پشت صدا  
وسیما  
 جنت

3-1-10015-21-1-0-0 514
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 74 به تاریخ 96/03/29 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی و انباري 

در زیر شیروانی با زیربناي 688.89 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سقید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 0.5 متر مربع ( کسنول احداثی در همکف به سطح 6.92  با  -1
توجه به عدم استفاده آن به عنوان پارکینگ ، در زیر بنا محاسبه شده لیکن به عنوان موارد 

تخلف محاسبه نشده است )
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 29.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 7.42  -2

مترمربع )

با توجه به میزان تخلف ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد  *---*

رعایت درب پارکینگ برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست *----*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

514

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز (انبار مسکونی) محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با نظر به اینکه باتوجه به گزارش شهرداري، داخل تراکم مجاز می باشد، 
موجبی براي قلع بنا وجود ندارد 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 

بدون مجوز ، به مبلغ  129710(یکصد و  بیست و  نه هزار و  هفتصد و  ده) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 15.26  0.1
 

85000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 3/96/20662 تجدید 
نظر

خ شهدا -  
باالتر از سه 

راه 
پاستوریزه  
انتهاي ك 
بابایی

3-3-10500-26-1-0-0 515
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

موقعیت مکانی، چون جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد 
بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي کسري دو قطعه 
پارکینگ را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ 
جریمه جمعاً به مبلغ  6,375,000(شش میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 50  1.5
 

85000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/05 3/96/20662 تجدید 
نظر

خ شهدا -  
باالتر از سه 

راه 
پاستوریزه  
انتهاي ك 
بابایی

3-3-10500-26-1-0-0 515
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط متقاضی طبق سند مالکیت(مفروزي)  به تاریخ ثبت 
 1371/08/13 بصورت یک قطعه زمین

بمساحت 93/65  که وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه(همکف و اول) در 2  
  واحد مسکونی با قدمت  سال 1390  که  از بابت

یکباب ساختمان 2 طبقه(همکف و اول)با زیربناي کلی 158/50 متر مربع شامل 2 واحد 
مسکونی و یکواحد تجاري و همچنین یکواحد کسري پارکینگ مسکونی داراي رأي 

کمیسیون
تجدید نظر بشماره 8280 مورخ 1391/06/27 (بابت احداث بناي مسکونی محکوم به جریمه 
و بابت احداث تجاري اعاده به وضع سابق و بابت کسري پارکینگ اظهار نظري نگردیده

و  با اخذ تعهد ثبتی به لحاظ عدم رعایت عقب نشینی اعیان و منطقه  فضاي سبز ( بر اساس 
.طرح  تفصیلی قدیم) ) میباشند

طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده از سوي متقاضی  ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار  
 نظام مهندسی)  مغازه اشاره شده در راي  بمساحت 15/26 متر مربع

به فضایی مسقف( محوطه مسقف) تبدیل شده است (که در جدول کاربري ها بصورت  
 مشاعات معرفی گردیده است)

شایان ذکر است در طبقه همکف  بمساحت 2/53  متر مربع بصورت سایه کنسول  میباشد ( 
که در جدول کاربري ها بصورت راهرو  معرفی گردیده است)

.و نیز  راه دسترسی به حیاط مشاعی  واقع در همکف فقط از واحد شماره 1 میباشد 
.مغایرت هاي مشاهده شده به شرح ذیل میباشد

.در مجموع بمساحت 2/64 متر مربع کمتر از زیربناي  راي  فوق الذکر  میباشد
داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد (  یک واحد بخاطر اینکه با توجه به اینکه در زمان  

.ارسال  به کمیسیون یک واحد کسري پارکینگ کمتر به کمیسیون اعالم شده بود
و واحد دیگر به دلیل عدم رعایت ابعاد الزم پارکینگ( 5 *2/5 متر) از بر تمام شده دیوار ها  

. ( ابعاد موجود 5 * 2/26 متر) (،ناشی از تبدیل مغازه به محوطه مسقف )میباشد
 (R112  داراي اضافه بناي تراکمی بصورت داخل تراکم  ( با توجه به طرح تفصیلی جدید

.بمساحت 15/26 متر مربع ناشی از تبدیل مغازه به محوطه مسقف میباشد
طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 1744 ( بپیوست )  ***

بمساحت  0/19 متر مربع از عرصه ( مشتمل بر اعیان هرطبقه) در تعریض 10 متري حد شرق 
.قرار میگیرد

.داراي 2 عدد پله در شارع عام به عمق حدود 0/25 متر و به طول 1 متر  میباشد
.حالیه  متقاضی درخواست صدور پایانکار را دارند
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با توجه به نامه شماره 149746 مورخ 1396/07/29  رسده از کمیسیون محترم ماده است  
 ، مبنی بر وضعیت کسري پارکینگ در صورت  اعاده محوطه مسقف به حالت اولیه

باستحضار می رساند همانگونه که در فوق اشاره گردید فضاي مسقف حداقل ابعاد الزم جهت 
.پارکینگ ( 5 * 2/5 متر ) طبق ضوابط شهرسازي  را دارا  نمیباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد
در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 35.52 مترمربع؛با توجه به سابقه 

بنا ( سال وقوع تخلف 1355 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.
سایر 35.52  0

 
55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/12/15 3/96/20668 بدوي کیژده  

-کوي 
شهداي 

اسالم  14

3-3-10295-16-1-0-0 516

توضیحات بازدید احترامامکان  تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 80  به **--**
  صورت ششدانگ یک باب خانه و یک باب مغازه به مساحت عرصه 50.22مترمربع

که وضع موجود به صورت دو باب مغازه و منزل مسکونی می باشد که مغازه ها با **--**
.فعالیت میوه  فروشی و پرنده فروشی می باشدو فاقد تابلو وبالکن می باشد

از بابت اعیانات فاقد سابقه در شهرداري می باشد.با توجه به تاریخ نصب کنتور **--**
.قدمت بناء سال 55 می باشد

 .با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
جهت تعیین میزان عقب نشینی ملک مطابق طرح جدید نیاز به ارائه خط پروه **--**

.جدید می باشد
با توجه به طرح جدید تفضیلی کالً  در تعریض خیابان 18 متري به کوچه 8متري و **--**

پخ اتصالی  قرار دارد
مساحت مسکونی بیشتر از حداقل مورد نیاز براي یک واحد (35 متر مربع)و حداقا **--**

  .بعد مغازه ها بیشتر از 3متر می باشد
.سطح اشغال موجود 94.62% می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم 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 حبیب کارگر موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 76.32 

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 384652800(سیصد و  هشتاد و  
چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 76.32  1.5
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/12/15 3/96/20669 بدوي بلوار  
مدرس 

پشت اتش 
نشانی 

شهرك فجر 
ازادگان 
چهارراه 

اتش نشانی 
خیابان 10
متري

3-1-10284-41-1-0-0 51
7

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 15.48 مترمربع مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی (960/000 ریال) بمبلغ  22291200(بیست و  دو میلیون و  دویست و  نود و  
یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 15.48  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماپالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه اصالحی به شماره161**--**
.مورخ 93/12/28 که پروانه در تاریخ 95/02/29 اصالح گردیده است

پروانه با استفاده از سقف تراکم اعطائی به میزان 155.82مترمربع در 4واحد  **--**
مسکونی با زیربناي 526.19مترمربع صادرگردیده است.(پروانه فاقد اعتبار است)

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اجراي نازك کاري **--**
 می باشد که تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر در محدوده  بیشتر از 5% پروانه می **--**
:باشد

اضافه بناء خارج از طول 60% خارج از تراکم به مساحت 10.24مترمربع به صورت **--**
 پیلوت جهت پارکینگ در همکف

اضافه بناء خارج از طول 60% خارج از تراکم به مساحت 65.921مترمربع به صورت **--**
مسکونی از طبقه اول تا چهارم (هرطبقه 16.48مترمربع)

 اضافه بناء به صورت توسعه انباري در زیر شیروانی به مساحت 15.48مترمربع**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

دربهاي پارکینگ در زمان بازدید اجرا نشده بود(مجاز به دو درب 3متري)**--**
.سطح اشغال همکف از 53.82% در زمان پروانه به 59/15% افزایش یافته است **--**
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و صدورگواهی عدم خالف به حضور تقدیم **--**

.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 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  361,519,200(سیصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  نوزده هزار و  دویست) 
ریال تایید می نماید.

جریمه 71.73  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/16 3/96/20672 تجدید 
نظر

امین  
الضرب 

نرسیده به 
ژاندارمري   
هاشمی

3-2-10163-28-1-0-0 51
8

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 45 مورخه 96/02/30 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب دو واحد مسکونی و بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 360/6 متر 
مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد سفید کاري می باشد و 
در حال حاضر  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 22/35 متر مربع-1

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 48/60 متر مربع (هر طبقه -2
بسطح 24/30 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/39 متر مربع از فضاي راه پله در هر 
طبقه (در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 0/78 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي 

.مسکونی تبدیل شده است
در زیرشیروانی بمساحت 7/23 متر مربع از مساحت راه پله و آسانسور کاسته شده است -3
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس  -4
از اتمام عملیات اجرایی ساختمان در زمان صدور پایانکار قابل بررسی مجدد بوده و تایید 
.نهایی پارکینگ هاي احداث در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي انجام خواهد پذیرفت

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، در خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري (سه باب 
مغازه)، نظر به موقعیت مکانی و 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 219004 مورخ 96/11/27 ارزش سرقفلی 

مکان موصوف را به مبلغ 3,200,000 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 640000(ششصد و  چهل هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.41  0
 

55000  , 1357
 , 1365

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/19 3/96/20676 تجدید 
نظر

خ الهیجان  
- بلوار 
شهداء -  
  ك ابریشم

3-3-10468-7-1-0-0 519

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و 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  404,800
(چهارصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.6  0.1
 

55000  , 1365 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 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  
964,425(نهصد و  شصت و  چهار هزار و  چهارصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 11.69  1.5
 

55000  , 1365 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده توسط  ایشان 
ساختمان مسکونی و سه باب مغازه  به مساحت عرصه 156/67مترمربع مشتمل بر دو دستگاه
که داراي فروشنامه مشترك می باشد اما با دیوار از هم جدا می باشد. ساختمان اول از حد 
34/58مترمربع به همراه دو باب مغازه به مساحتهاي 6/58و  غرب به مساحت مسکونی
مغازه ها فاقد تابلو و  10/65مترمربع  با قدمت سال 57 و مصالح اجري و سربندي شیروانی

ساختمان دوم از حد غرب به مساحت 50/71مترمربع مسکونی به  همراه یک .بالکن  می باشد
و سربندي شیروانی   باب مغازه به مساحت 11/18مترمربع  با قدمت سال65 و مصالح آجري
با .از بابت موارد فوق فاقد سابقه در شهرداري می باشد.که مغازه فاقد تابلو و بالکن  می باشد
با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح .توجه به قدمت بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد
تفضیلی در محدوده مسکونی قرار دارد(% 60سطح اشغال مجاز-80% تراکم مجاز) بنابراین  
مازاد بر تراکم  73/6مترمربع داخل تراکم و مغازه ها مازاد بر تراکم 11/69مترمربع مسکونی
با توجه به خط .جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد.می باشد
پروژه شماره 2011 پیوست به مساحت 34مترمربع ازاعیان ملک در تعریض کوچه 10متري حد 
شمال قرار دارد .(4متر مربع از مغازه اول از حد غرب 7مترمربع از مغازه دوم از حد غرب9/5
گفتنی است حداقل بعد مغازه مترمربع از مغازه سوم از حد غرب و مابقی از اعیان مسکونی)
4متر در خصوص مغازه ها رعایت نمی گرددو حداقل مساحت واحد مسکونی حد غرب (کمتر 
مراتب جهت  تعیین وضعیت تخلفات و استعالم اداره برق .از35 مترمربع) رعایت نمی گردد

.به حضور تقدیم میگردد

519

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمود شیخ پور هادي پرور 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 86/89 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

227001600(دویست و  بیست و  هفت میلیون و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 86.89  1.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 3/96/20677 بدوي امین ضرب   
علی 

محمدي ك 
طالبی

3-2-10083-172-1-0-0 520

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  ساختمانی  شماره 47 مورخ 94/8/11 
می باشد که  با زیربناي کل 439/22مترمربع  در یک واحد مسکونی  صادرگردیده  عملیات 

:  ساختمانی به اتمام رسیده ودرخصوص
.  افزایش بنا در طبقه همکف به مساحت 1/14مترمربع -1

افزایش بنا در طبقه اول و دوم بسطح 19/78 مترمربع هر طبقه به مساحت 9/89مترمربع  -2
 داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 18233مورخ 95/07/06 مبنی برپرداخت  جریمه 

می باشد و پرونده مختومه  وبراي آن
. گواهی عدم خالف به شماره 357138 مورخه 95/12/18 صادر گردیده است

الزم به ذکر است که برابر پروانه درهمکف بسطح 25/28 مترمربع به عنوان سونا وجکوزي 
پیش بینی گردیده بود حال با عنایت به عملیات اجرایی بسطح 48/53 مترمربع در همکف 

 به عنوان سالن ورزش پیش بینی گردیده که مقدار
 . مترمربع از آن مازاد بر 35%  تاسیسات زیربنا در همکف می باشد 28/3

ضمنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 58/59 مترمربع نسبت   به پروانه صادره افزایش 
بناي مازاد برتراکم بصورت انباري  دارند رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز می گرددضمن 

اینکه  به دلیل عدم استفاده از سایه کنسول به عنوان
پارکینگ مساحت سایه کنسول بسطح   8/75مترمربع در زمان گزارش خالف  جزء بناي  

  خالف محاسبه نگردیده   است
الزم به ذکر است که رعایت عقب نشینی برابر پروانه صادره  وخط پروژه شماره 2179 

پیوست گردیده وهمچنین کوچه بن بست حد شرق با سنگ مرم سنگ فرش گردیده است 
 . حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد

     . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
( احتراما با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده مالک با ایجاد                                                

 برشهاي متعدد در سنگ فرش از لغزنده بودن آن جلوگیري نموده است )

520

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 (باتوجه به نظریه کارشناس رسمی 
شماره 259104 مورخ 96.12.20 ) معادل 140000(یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 14.69  0
 

0  , 1371 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/21 3/96/20678 بدوي جانبازان -  
خ خرمشهر  
طالقانی - 
بن سحر گل

3-3-10216-14-1-1-0 521

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه نسقی بمساحت 10 متر 
مربع با قدمت احداث 1371 که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و بابت آن بالمانعی ارائه 

.نگردیده است .(داراي فعالیت شغلی خدمات فنی برقی)و تابلو بنر به ابعاد 2.5 در 1 متر
طبق کروکی ارائه شده مساحت موجود بسطح 10.69 متر مربع میباشد .(بسطح 0.69 مترمربع 

. بیشتر از فروشنامه ) و بالکن چوبی بسطح حدود 4 متر مربع
. داراي سربندي همسان با مغازه همجوار میباشد
. حداقل بعد و مساحت مغازه رعایت نگردیده است

برابر خط پروژه پیوست بشماره 703 بسطح حدود 5.67 متر مربع در ضلع شرق و جنوب در 
. تعریض کوچه هاي 4 و 16 متري  و پخ دو گذر قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تدقیم میگردد

521

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 ازطرفی باتوجه به اینکه  تمامیت ملک داخل تراکم مجاز می باشد و موجبی 
براي قلع بنا وجود ندارد 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  3,900,000(سه میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50  0.1
 

780000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 3/96/20684 بدوي بلوار  
خرمشهر 
بلوار 

شهداي 
گمنام 
(شهرك 

باران) پشت 
کارگاه 

سنگ بلوك 
 غالمرضاپور

3-3-10499-32-1-0-0 52
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط یک قطعه زیمن نسقی برابر خط عادي به مساحت 348 متر 
مربع می باشد

داراي مجوز دیوار گذاري به طول 55.98 متر و به شماره 3/33/108990 به تاریخ  *--*
 94/12/27 می باشد

داراي اعیان بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی به سطح 50 متر مربع و با  *---*
مصالح بلوکی بوده که در مرحله اتمام دیوار چینی و سربندي متوقف گردیده است

باستناد  پی نوشت واحد نقشه برداري با توجه به نسقی بودن ملک امکان تهیه  *----*
  خط پروژه میسر نمی باشد

اعیان احداثی داخل تراکم می باشد *------*
با توجه به عرصه تامین پارکینگ در فضاي باز می گردد *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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 154.64  0
 

1300000  , 1390 افزایش تعداد واحد 1396/12/19 3/96/20691 تجدید 
نظر

چهارراه  
گلسار 

پشت چاپ 
جاوید - ك 
سرباز مقدم 
-41739
35189

3-2-10083-216-1-0-0 52
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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 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 195,000,000(یکصد و  نود و  پنج 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  1
 

1300000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 2349620000(دو میلیارد و  سیصد و  چهل و  نه میلیون و  

ششصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1032.8  1.75
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 352 به تاریخ 86/11/29 به صورت 2.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 521.61 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

  مرحله اتمام سفید کاري متوقف مانده است
باستناد نقشه هاي اجرایی ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می   *----*

 : باشد

 احداث زیر زمین به سطح 234.30 متر مربع -1
توسعه بنا در همکف - پیلوت به سطح 68.63 متر مربع  که از این مقدار به سطح 8.14  -2
متر مربع به صورت تجاوز به پالك مجاور ( بوستان ملت ) که متعلق به شهرداري بوده می 

 باشد
تبدیل پیولت به بناي مسکونی در 2 واحد  به سطح 242.50 متر مربع - 2-1

توسعه بنا در طبقه اول به سطح 68.63 متر مربع که از این مقدار به سطح 8.14 متر مربع  -3
به صورت کنسول غیر مجاز و تجاوز به پالك مجاور ( بوستان ملت ) که متعلق به شهرداري 

 بوده می باشد
توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 68.63 متر مربع که از این مقدار  به سطح 8.14 متر  -4
مربع به صورت کنسول غیر مجاز و تجاوز به پالك مجاور ( بوستان ملت ) که متعلق به 

 شهرداري بوده می باشد
احداث یک طبقه مازاد بر ضوابط در طبقه سوم به سطح 242.50 متر مربع  که از این  -5

مقدار  به سطح 8.14 متر مربع به صورت کنسول غیر مجاز و تجاوز به پالك مجاور ( بوستان 
 ملت ) که متعلق به شهرداري بوده می باشد

احداث یک طبقه مازاد بر ضوابط به در یک واحد مسکونی در زیر شیروانی به سطح  -6
 56.21 متر مربع

 احداث راه پله به بام به سطح 25.70 متر مربع -7
 احداث انباري در زیر شیروانی  به سطح 43.70 متر مربع -8

 افزایش تعداد واحد از 3 به 9 واحد مسکونی -9
احداث 2 واحد مسکونی در همکف  زیر بنا واحد به کسر توسعه بنا به سطح 137.27  : 9-1

 متر مربع
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد مسکونی  و  : 9-2

 زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا  به سطح 17.37 متر مربع
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 واحد دیگر به دلیل احداث طبق همازاد در طبقه سوم و زیر شیروانی می باشد 3 : 9-3
با توجه به عرض رمپ ورودي خودرو در زیر زمین برابر ضوابط ، و عدم تامین آن در زیر  -10
زمین احداثی و در نتیجه عدم تالمین  راه عبوري ، کلیه پارکینگ هاي جانمایی شده در 
نقشه حذف و برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي 6 واحد کسري پارکینگ مسکونی می 

 باشد

حالیه درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت انتقال اجرایی برابر 
حکم اجراي احکام دادگاه را دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 1,210,950(یک میلیون و  دویست و  ده هزار و  نهصد و  

پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 53.82  0.1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 3/96/20695 بدوي کمربندي  
خرمشهر  
روبروي 

پمب بنزین 
 گیل یار

3-3-10410-50-1-0-0 52
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده بصورت 
یکباب خانه دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف) که براي آن  پروانه توسعه بنا بشماره 236

  مورخ
با زیربناي 174/50متر مربع در یک واحد مسکونی بر روي عرصه نسقی بسطح  1376/09/02

.290 متر مربع صادر گردیده است
طبقه همکف در مرحله بهره برداري بوده و طبقه اول در حد اتمام سفت کاري میباشد و 

. پروانه  صادره فاقد اعتبار است
حال برابر وضع موجود طبق کروکی نقشه برداري ارائه شده اعیان در هرطبقه بسطح 114/16 

.متر مربع است و بسطح 53/82 متر مربع در مجموع داراي اضافه بنا میباشند
(همکف بسطح 15/16 متر مربع وطبقه  اول بسطح 38/66 مترمربع که کال درحد تراکم می 

 باشد   )
توضیح اینکه براساس کروکی ثبتی ارائه شده مساحت عرصه آن 662/26 مترمربع اعالم 

  گردیده  این درحالی است که براساس وضع موجود از کل عرصه قسمتی
به مساحت 83 مترمربع در تصرف قطعه مجاور که بصورت نمایشگاه اتومبیل استفاده 
 میگردد وقسمتی از اعیان دفترکار نیزبازیربناي 21/55 مترمربع  برروي قطعه تصرفی

بوده ودرخصوص نمایشگاه فوق بالمانعی ارائه نگردید . وبا توجه به اظهارات متقاضی قطعه 
مجاور نیز تحت مالکیت وي بوده که دراین خصوص نیاز به ارائه مدارك ودرصورت عدم 

 پرداخت خالف نیاز به ارائه
نقشه برداري عرصه واعیان از سوي متقاضی می باشد  ضمنا با توجه به شکل خاص زمین 
قسمتی از آن از داخل پالك قابلیت دسترسی را نداردوباید از بردیگر ( بلوار ) استفاده گردد

 . 
الزم به ذکر است که برابر طرح تفصیلی از کل عرصه  بسطح حدود 613/77 مترمربع در 
قرار گرفته و برابر خط پروژه پیوست  S321 و بسطح 48/49 مترمربع در پهنه R112 پهنه

بشماره 595 بسطح
حدود 1/55 متر مربع در ضلع شرق در تعریض بن بست 8 متري و در ضلع جنوب بسطح  

حدود 15 متر مربع در تعریض بلوار 51 متري خرمشهر قراردارد.(مجموع عقب نشینی بسطح 
16/55 متر مربع)

حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق اداره کل راه وشهرسازي رادارد مراتب جهت دستور 
.تقدیم 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 بازدید صورت گرفته و نظر به اینکه هیچ گونه بنایی در 
محوطه احداث نشده است لذا قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون نمی باشد. 

سایر 371.75 0  , 1396 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/12/20 3/96/20697 بدوي کمربندي 
خرمشهر-ج

نب 
مکانیکی 
مهرداد

3-3-10217-275-1-0-0 52
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توضیحات بازدید :طرح ممیزي امالك
احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت (دو جلد سه **--**
 دانگی) به صورت یک قطعه زمین محصور به  مساحت  عرصه 371/75 مترمربع که

در بازدید از ملک مشاهده گردید دیوار حد جنوبی ملک تخریب و در حال استفاده به صورت 
مشترك با پالك حد جنوبی به صورت آهن فروشی می باشد (پالك 145/78) که از بابت آن 

.فاقد سابقه در شهرداري می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 703 پیوست به مساحت 28متر مربع در تعریض .**--**

.کمربندي 51 متري خرمشهر قرار دارد
.371.75مترمربع عرصه به صورت عرصه تجاري در حال بهره برداري می باشد**--**

مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد**--**
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
33573000(سی و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 3.61  3
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/12/19 3/96/20698 بدوي پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10285-28-1-0-0 52
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 847,695,000

(هشتصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار )   ریال در حق 
شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 109.38  2.5
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

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 232500000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال 

صادر مینماید

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 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   63.66     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.

سایر 63.66  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/12/19 3/96/20698 بدوي پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10285-28-1-0-0 52
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 291415500(دویست و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  پانزده 
هزار و  پانصد)  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.67  1.5
 

3100000  , 1394 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 داراي پروانه ساختمانی شماره  109مورخه   
93/11/16 می باشد که برابر بندیک صورتجلسه مورخه 1393/9/10 مصوبه کمیسیون ماده 5  

  بصورت دوطبقه بازیرشیروانی دریک واحد مسکونی
برروي پیلوت و یکباب مغازه بسطح 15 مترمربع و با زیربناي کل 311/33مترمربع  بدون 
استفاده از سقف تراکم   وبدون استفاده از تراکم تشویقی آسانسور با یکواحد کسري 

  پارکینگ تجاري  صادرگردیده عملیات ساختمانی
 .   روبه اتمام است  ودرخصوص

افزایش بناي خارج از تراکم و خارج از 60 % طول زمین درهمکف بصورت پیلوت  بسطح  -1
 15/05مترمربع

کاهش سطح راه پله وحذف آسانسور درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم   -2
 . بسطح 5/49  مترمربع

تبدیل قسمتی از پیلوت وتبدیل آن به تجاري بصورت توسعه مغازه بسطح  3/61   -3
  . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقات اول ودوم بسطح 30/10   -4
 . مترمربع

کاهش سطح راه پله وحذف آسانسور درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید  مازاد برتراکم  -5
 . بسطح 10/98  مترمربع

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقع سوم بسطح 109/38   -6
 . مترمربع

 . افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 1/05 مترمربع -7
افزایش واحدهاي مسکونی از یکواحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي یکواحد در طبقه   -8

دوم به کسر افزایش بناي ذکر شده دراین طبقه به مساحت 63/66 مترمربع می باشد 
 وافزایش واحد درطبقه سوم

 .. که کل زیربناي آن بصورت افزایش طبقه گزارش گردیده است
کسري تعداد دو واحد پارکینگ مسکونی دارند . داراي گزارش درواحد خالف می باشد   -9

 که درحال بررسی بوده خالف جدیدي مشاهده نگردید
حالیه درخواست  بررسی فرم تحلیل از طریق دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد گردیده  

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت شرکت تعاونی سواري کرایه 
داران خودراننده خط کناره رشت مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح مغازه به مساحت 

15.29 مترمربع و بالکن تجاري به مساحت 48.61 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 594270000(پانصد و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  هفتاد 

هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 63.9  3
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/12/19 3/96/20704 بدوي میدان  
جانبازان 
شهدا بلوار 
امام رضا

3-2-10287-6-1-0-0 52
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 102 مورخه 95/09/25 بصورت یکباب 
مغازه با بالکن (بهمراه تامیین یک واحد پارکینگ بصورت پیلوت) به زیربناي 95/72 متر 

مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  می باشد و  برابر پالن نقشه 
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد

در همکف فضاي پیش بینی شده جهت پارك خودرو اجرا نگردیده و از کل طبقه همکف  -1
بعنوان تجاري استفاده می گردد که با توجه به این نکته بمساحت 15/29 متر مربع از فضاي 
پارکینگ تبدیل به تجاري شده است همچنین در مجموع زیربناي همکف نسبت به پروانه 

صادره بمقدار 1/46 متر مربع کاهش یافته است
بالکن  بر خالف مدلول پروانه بصورت سراسري اجرا شده است و از کل طبقه همکف و  -2
اول (بالکن سراسري) در قالب یک واحد تجاري استفاده می گردد که با توجه به نقشه هاي 

پیوست بسطح 48/61 متر مربع در اجراي بالکن مذکور توسعه بنا وجود دارد
با توجه به توسعه بناي ایجاد شده و حذف پارکینگ دو واحد کسري پارکینگ تجاري -3

دارد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور 

.تقدیم 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 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 

689,488,800(ششصد و  هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 410.41  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 3/96/20713 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر 
الله - 

میدان ولی 
عصر بن 
سوم

3-3-10411-55-1-0-0 52
8

ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 در خصوص بناي داخل تراکم در کاربري و 
تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 
معامالتی معادل 12,122,880(دوازده میلیون و  یکصد و  بیست و  دو هزار و  هشتصد 

و  هشتاد) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.08  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1241503200(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  یک میلیون و  پانصد و  

سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 246.33  1.5
 

3360000  , 1395
 , 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 داراي پروانه ساختمانی شماره  172  مورخه 
94/12/27 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح410/41   مترمربع بصورت 5 

 طبقه بازیرشیروانی
بصورت انباري  روي پیلوت در10   واحد مسکونی با رعایت عقب سازي درطبقه پنجم  

بازیربناي کل 1417/35   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري  است 
 : وبرخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بصورت پیلوت بسطح 31/05 مترمربع -1
 . افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله درهمکف بسطح 3/39 مترمربع -2

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 133/4 مترمربع -3
افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله درطبقات اول الی چهارم بسطح 4/36 مترمربع -4

 . 
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه پنجم بسطح 81/88 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -5

 . 48/19  مترمربع عدم رعایت عقب سازي دراین طبقه می باشد
 . افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله درطبقه پنجم بسطح 0/75 مترمربع -6

افزایش بناي درحد تراکم بصورت راهرو وانباري درزیرشیروانی بسطح 27/58  مترمربع  -7
 . می باشد

توضیح اینکه دربهاي پیلوت نصب نگردیده و مالک موظف به نصب دربها وآرایش پارکینگها 
  .  . برابر پروانه می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

52
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
246951-96/12/6 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   5367650000(پنج 

میلیارد و  سیصد و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 533.27  0
 

3100000  , 1394 1396/12/19 بالکن بدون پروانه  3/96/20723 بدوي شالکو  
زاندارمري 
شهید دلجو

3-2-10322-3-1-0-0 52
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنادر زیرزمین  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
114173000(یکصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.83  1
 

3100000  , 1394 زیرزمین خارج از سطح اشغال
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

تبدیل زیرزمین از تاسیسات و فضاي بازي به پارکینگ قابل طرح و رسیدگی در 
کمیسیون نمی باشد و به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 286.95  0
 

3300000  , 1394 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/12/19 3/96/20723 بدوي شالکو  
زاندارمري 
شهید دلجو

3-2-10322-3-1-0-0 52
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت انباري در زیرشیروانی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 299,320,500(دویست و  نود و  نه میلیون و  سیصد و  بیست 
هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.37  1.5
 

3100000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

2,369,795,000(دو میلیارد و  سیصد و  شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  نود و  پنج 
هزار )   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 305.78  2.5
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

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 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 4455321500(چهار میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  پنج میلیون 
و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 806.88  1.75
 

3100000  , 1394
 , 1395

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 تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 813,750,000(هشتصد و  سیزده میلیون و  هفتصد و  
پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 175  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه صادره به شماره  354 مورخه  
91/12/28 می باشد که با استفاده از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح 19/39 مترمربع  

 بصورت  5 طبقه روي همکف و  زیر زمین که همکف بصورت پارکینگ و
زیرزمین بصورت تاسیسات وفضاي بازي کودکان وطبقات   در10  واحد مسکونی با رعایت 2  
متر عقب سازي درطبقه پنجم  بازیربناي کل 1911 مترمربع  صادرگردیده وداراي گواهی 

 تمدید به شماره 91960مورخه 92/12/28بوده وعملیات ساختمانی
درحد نازك کاري است وبراساس نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه صادره داراي

 : 
 . افزایش بنا درزیرزمین بسطح 36/83 مترمربع -1

تبدیل زیرزمین از تاسیسات وفضاي بازي کودکان به پارکینگ بسطح 268/95 مترمربع -2 
 . . 

 . تبدیل فضاي راه پله وآسانسور درزیرزمین به بناي مفید بسطح 64/81 مترمربع -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 36/83 مترمربع -4

 . تبدیل فضاي راه پله درهمکف به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 49/05 مترمربع -5
 . تبدیل همکف به 4 باب مغازه بسطح 270/13 مترمربع -6

  . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 23/63 مترمربع -7
 . تبدیل فضاي راه پله درطبقه اول به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 55/26 مترمربع -8

تبدیل مسکونی طبقه اول به بالکن سرتاسري براي مغازه ها بسطح 263/14 مترمربع که  -9 
از مقدار فوق بسطح 90/99 مترمربع درحد یک سوم وبسطح 172/15 مترمربع مازاد برتراکم 

 . می باشد
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بسطح 36/83 مترمربع - 10
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بسطح 36/83 مترمربع -11

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه چهارم بسطح 36/83 مترمربع -12
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه پنجم بسطح 96/28 مترمربع که از مقدار فوق  -13

 .. بسطح 59/45 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه ششم بسطح 305/78  -14

 . مترمربع
 . افزایش بنا بصورت زیرشیروانی بسطح 5/53 مترمربع -15

 . تبدیل فضاي راه پله به انباري درزیرشیروانی بسطح 64/37 مترمربع -16
تبدیل فضاي راه پله در طبقات دوم الی پنجم بسطح 221/04 مترمربع به بناي مفید  -17

 . مازاد برتراکم
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 . افزایش بنا بصورت پله فرار بسطح 134/96مترمربع  -18
با عنایت به ضوابط صدور پروانه براي 10 واحد مسکونی نیاز به 6 واحد پارکینگ   -19

مسکونی وبراي سطح تجاري فوق نیاز به 11 واحد پارکینگ تجاري بوده که تعداد 6 واحد 
 پارکینگ مسکونی وتعداد4 واحد پارکینگ تجاري رعایت گردیده وکسري

تعداد 7 واحد پارکینگ تجاري  دارند داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه  
شماره 20778  مورخه 97/3/1 کمیسیون ماده صد درخصوص سایر بندها محکوم به 

 .پرداخت جریمه گردیده و بجز بند 2 که آنرا قابلیت طرح ندانستند
خالف جدیدي مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد  مراتب 

*/*/ جهت دستور تقدیم 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 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مزیرشیروانی را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 

بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  220,416,000(دویست و  بیست میلیون و  
چهارصد و  شانزده هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 32.8  2
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/23 3/96/20736 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري  خ 
دفاع  بن6
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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 مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1,171,296,000(یک میلیارد و  یکصد و  

هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 232.4  1.5
 

3360000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 88.88  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 46 به تاریخ 93/06/20 به صورت 4.5 طبقه و رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه 

چهارم و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 924.73 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

 اتمام رسیده و در حال بهره برداري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 34.08 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 102.24 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

34.08 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 64.01 مترمربع --(  از این مقدار به سطح 29.93   -3

 مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد)
احداث طبقه مازاد بر ضوابط به صورت زیر شیروانی  ( بهار خواب ) در زیر شیروانی به  -4
صورت دوبلکسی با واحد شماره 8 در طبقه چهارم به سطح 32.80 متر مربع ( به کسر حفره 

 راه پله داخلی )
الزم به توضیح می باشد بناي احداثی  مورد اشاره  در زیر شیب زیر شیروانی واقع  *--*

 شده است
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.17 متر مربع و  -5

 طبقات در مجموع به سطح 23.90 مترمربع
افزایش تعداد واحدها از 6 به 8 واحد -6

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات سوم از یک واحد به دو واحد مسکونی  *----*
 و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 60.08 متر مربع

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات چهارم از یک واحد به دو واحد  *------*
مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 28.80متر مربع

در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد تراکم اعطایی بوده است *--*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 8 واحد پارکینگ مسکونی ) ( الزم به  *---*
توضیح می باشد در زمان صدور پروانه 2 درب ماشین رو هرکدام به طول 4 متر بوده است )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و قدمت بنا و 

به جهت 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 96/224 مورخ 96/12/13 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
340,248,000 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 68049600(شصت و  هشت میلیون و  چهل و  نه 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 267.66  0
 

90000  , 1373 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/12/26 3/96/20756 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا(ع) 
نرسیده به 
کوچه سمیه 
10 صنعت 
  چوب مبین

 

3-3-10358-6-1-0-0 53
1

توضیحات بازدید : بدون بازدید بر اساس پرونده خالف**--**
 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه حدود 242/3  مترمربع **--**

درخصوص یکباب مغازه به شغل فروش لوازم یدکی بسطح 38 مترمربع  ( وضع  **--**
موجود 34/72 مترمربع ) داراي سوابق

برابر صورتجلسه مورخه 73/8/7 کمیسیون ماده صد  که محکوم به پرداخت   **--**
 . جریمه وپرونده مختومه گردیده

اما درخصوص تعمیرگاه داخل گاراژ مدارکی موجود نمی باشد وزیربناي آن حدود **--**
.147/5 متر مربع و  فضاي باز تجاري بسطح 60/08 مترمربع دارند

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 1636 بسطح 82/45 مترمربع داراي عقب نشینی  
 . می باشد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و به جهت 

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 96/445 مورخ 96/12/14 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
2,480,900,000 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 496180000(چهارصد و  نود و  شش میلیون 
و  یکصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 156.67  0
 

110000  , 1374
 , 1396

احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/26 3/96/20757 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین -به 
سمت 
نیروي 
دریایی 

مدرس بعد 
از کوچه 
 شرافت
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک باب مغازه به 
 مساحت 244.15 متر مربع می باشد

در خصوص اعیانات  داراي سوابق گزارش  و آراي کمیسوین ماده صد بوده که پس از  *--*
 : آن داراي بالمانع به شماره 3/33/4490 به تاریخ 87/06/06 به شرح ذیل می باشد

یک باب مغازه به صورت نمایشگاه اتومبیل بانضمام دفتر و آبدار خانه  به سطح 126 متر  -1
 مربع

 بالکن به سطح 12 متر مربع-2
سرویس بهداشتی جداساز به سطح 4.5 متر مربع -3

 ( در مجموع به مساحت 142.50 متر مربع )

حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده مالک اقدام به تبدیل یک باب مغازه به 3 باب  *---*
: مغازه به مساحت هاي مشخص به شرح ذیل با قدمت سال جاري ( 1396 ) نموده است

یک باب مغازه به سطح 40.03 متر مربع -1
 یک باب مغازه به سطح 34.63 متر مربع -2

یک با مغازه به سطح 43.40 متر مربع -3
 ارتفاع هر 3 باب مغازه 4.40 متر می باشد *---*

 در وضع موجود ابندار خانه و بالکن از بناي قدیم موجود و پابرجا می باشد *-----*

: با توجه به مشروح گزارش فوق تخلفات به شرح ذیل می باشد *------*
 تبدیل یک باب مغازه  به 3 باب مغازه  به سطح 118.06 متر مربع ( با قدمت 1396 ) -1

احداث بار اندازفلزي  جهت تامین پارکینگ تجاري به سطح 28.80 متر مربع ( با قدمت  -2
( 1396 

الزم به توضیح می باشد که با توجه به با توجه به عدم توسعه بناي تجاري و تنها تبدیل  -3
بناي قدیمی به 3 باب مغازه مشخص گردید داراي اضافه بنا همزمان ساز به سطح 9.81 متر 
مربع  بوده در گزارشات منجر به صدور راي کمیسیون ماده صد به سال 1374 قید نگردیده 

 است
برابر ضوابط رعایت 3 واحد پارکینگ تجاري می گردد *-------*

باستناد خط پروژه در مجموع به سطح 50 متر مربع از ملک در تعریض قرار  *---------*
داشته که از این مقدار  به سطح 27 متر مربع از اعیان در حد شرق به بلوار 51 متري و به 

 سطح 23 متر از عرصه  در حد غرب به کوچه 10 متري در تعریض می باشد
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مراتب صدور دستورات مقتضی به حضور 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، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 61582500
(شصت و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 48.3  1.25
 

1020000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 3/96/20758 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
انتهاي ك 
خلوص
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حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به گواهی استحکام بنا از سوي 
مهندس ناظر ساختمان و نظر به موقعیت مکانی، به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 

محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم ، به مبلغ  1,774,800(یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 17.4  0.1
 

1020000  , 1394 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 ارائه شده توسط متقاضی  به صورت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
عرصه 128 مترمربع  مشتمل بر یک باب خانه که از بابت85مترمربع  آن  داراي  بالمانع 

.شماره 2/33/102656مورخه 91/11/21میباشد
و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تخریب سربندي وهمچنین قسمتی از دیوارهاي داخلی 
اقدام به تعمیرات اساسی شامل . تعویض سربندي وهمچنین برابر نقشه ارائه شده داراي 

افزایش بنا بصورت سرویس بهداشی
درهمکف  بسطح 13/25 مترمربع وافزایش بنا بصورت احداث یک طبقه برروي بناي موجود 

بسطح 52/45 مترمربع با نوع مصالح بتنی وقدمت سال 1394  را نموده  . وبرابر طرح 
 واقع گردیده R121 تفصیلی در پهنه

وبا توجه به عرصه کمتر از 150 مترمربع تراکم همکف 70% مورد استفاده  76/75%  وتراکم 
طبقات 80% مورد استفاده 117/73 % که از کل  افزایش بناي مجدد بسطح 48/3مترمربع 

مازاد برتراکم وبسطح 17/4
مترمربع درحد تراکم   وفاقد کسري پارکینگ می باشد ضمنا برابر خط پروژه شماره1401 

وطرح تفصیلی جدید  کوچه بصورت 8 متري و فاقد عقب نشینی می باشد حالیه درخواست 
 .پرداخت خالف آنرادارد

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
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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 یک  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 340,684,800(سیصد و  چهل میلیون و  ششصد و  هشتاد و  
چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 112.98  1
 

3360000  , 1392 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/12/26 3/96/20760 بدوي خ شهدا  
روبروي 
فرهنگ 
دین اسالم 
پرست

3-2-10204-18-1-0-0 53
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 376,698,000

(سیصد و  هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  نود و  هشت هزار )   ریال در حق 
شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 89.69  1.25
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك ارائه شده , پروانه ساختمانی بشماره 125- 1392/07/13 بصورت 3.5 طبقه در 3
 واحد مسکونی با زیربناي کلی 281.30 متر مربع(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی )صادر 

. گردیده است
 عملیات ساختمانی درحد اتمام بوده و در خصوص ؛

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 24.19 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2

72.57 متر مربع(هر طبقه حدود 24.19 متر مربع)
اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز پروانه صادر و ضوابط طرح  -3

تفصیلی(طبقه چهارم) بسطح 89.69 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 18.86 متر مربع 
بصورت راه پله است .(با توجه به افزایش تعداد طبقات ,واحد هاي مسکونی نیز از 3 به 4 

واحد افزایش یا فته)
. احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 16.22 متر مربع -4
, کاهش سطح راه پله به بام بمساحت 0.45 متر مربع

. پارکینگ مورد نیاز رعایت شده
  . داراي راي کمیسیون و  سوابق  در واحد خالف میباشند

 . بسطح 44.19 متر مربع کسري حدنصاب فضاي باز -
 . مورد درخواست گواهی عدم خالف -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

53
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در خصوص اعتراض خانم معصومه حسن نژاد وراث غالمرضا حسن نژاد نسبت به راي 
شماره 3.96.20229 مورخ 96.9.21 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 262815 مورخ 96.12.24 ارزش سرقفلی به 

مبلغ 855000 ریال ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 171,000(یکصد و  هفتاد و  یک هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 9.81 55000  , 1365 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/26 3/96/20761 تجدید 
نظر

کوي حاتم  
رسالت پور 
همرنگ

3-2-10182-26-1-0-0 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند صادره ارائه شده به سال 1344  و به 
صورت یکباب خانه ویالیی و فاقد مساحت می باشد

اعیان ملک مذکور باستناد فیش برق با قدمت سال 1349 می باشد *---*
الزم به توضیح می باشد باستناد نقشه هاي ارائه شده اعیان مسکونی به سطح 65  *----*
متر مربع و اعیان تجاري  به صورت یک باب مغازه به مساحت 9.80 مربع بوده که با توجه به 

 پروانه گسب با قدمت سال 1365 می باشد
 بالمانعی از اعیان ارائه نگردید *-----*

باستناد خط پروژه به مشاره 2230 به سطح 5.95 متر مربع از ملک در تعریض   *------*
قرار گرفته که از این مقدار به سطح 3.83 متر مربع از اعیان تجاري و به سطح 3.83 از 

 عرصه باشد
حالیه درخواست دریافت   پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه   را دارد، مراتب جهت صدور 

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

53
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدنصراله حسینی نسب مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 70.6 مترمربع 

داخل تراکم ؛  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 635,400(ششصد و  سی و  پنج هزار و  چهارصد)  ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 70.6  0.1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 3/96/20762 بدوي جاده سنگر  
آب آسیاب 
کوچه بهار

3-1-10205-261-1-0-0 53
6

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 30.98 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 4,182,300(چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار و  سیصد) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 30.98  1.5
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/08تاریخ 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 مکان ارائه شده توسط  بصورت ششدانگ یک قطعه زمین برابر سند  به مساحت 
عرصه 146/7 مترمربع  مشتمل بر  یک باب خانه ویالئی  برابر نقشه ارائه شده بازیربناي 

 101/58 مترمربع
با نوع مصالح بلوك وبرابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1375 می باشد که بدون اخذ 
ومساحت عرصه کمتر از  R111 مجوز احداث گردیده .وبا عنایت به قرار گرفتن ملک درپهنه

 150 مترمربع
تراکم همکف 70%  مورد استفاده پس از عقب نشینی  100/72%  که بسطح 30/98 مترمربع  

داراي مازاد برتراکم وبسطح 70/6 مترمربع داخل تراکم می باشد  وباتوجه به بند یک 
صورتجلسه کارگروه

فنی وقدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد .وبرابر  خط پروژه پیوست به شماره 2437  
وانعکاس ملک برروي آن بسطح 45/85 مترمربع داراي عقب نشینی  که از مقدار فوق 

 بسطح 34/77 مترمربع
از اعیان احداثی برروي آن می باشد حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا دارد مراتب جهت 

  . دستور تقدیم میگردد
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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 34

-الف-96 مورخ 1396/12/23 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 86/25 متر مربع بناي 

داخل تراکم بمبلغ 501,325(پانصد و  یک هزار و  سیصد و  بیست و  پنج) ریال صادر 
و اعالم میگردد . 

جریمه 86.25  0.1
 

80000  , 1357
 , 1370

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 3/96/20763 بدوي شالکو - خ  
امینی  آبان 
- فرعی

3-3-10341-3-1-0-0 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

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 34

-الف-96 مورخ 1396/12/23 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 65/72 متر مربع بناي داخل 

تراکم بمبلغ 4340350(چهار میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال 
صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 65.72  1
 

80000  , 1357
 , 1370

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 3/96/20763 بدوي شالکو - خ  
امینی  آبان 
- فرعی

3-3-10341-3-1-0-0 53
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی  طبق فروشنامه عادي به عرصه حدود 120 متر مربع 
میباشد

طبق سایت پالن معماري ارائه شده  از سوي متقاضی  ( ممهور به مهر مهندس نظام مهندسی 
( 

: عرصه وضع موجود 131/94 متر مربع شامل یکباب ساختمان فاقد مجوز ساخت شامل
طبقه همکف شامل 1 واحد مسکونی با  زیر بناي  112/16 متر مربع  ( که از این مقدار   -1

3/30 بصورت راه پله میباشد) با قدمت سال 1357 ( قبض برق)
طبقه اول بمساحت 37/89 متر مربع در یک واحد مسکونی ( که از این مقدار بمساحت  -2

2/78 متر مربع ) بصورت را پله میباشد. با قدمت حدود سال 1370
داراي سرویس بهداشتی جداساز با زیربناي  1/92 متر مربع با  قدمت  حدود سال 1370 -3

.با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشد
.ضمناً داراي یک پله در شارع عام در (حد  شرق) به ابعاد 0/30 *1 متر دارد

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه وانعکاس ملک بر روي آن 
.میباشد

حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم برق جهت دریافت انشعاب برق را براي واحد طبقه 
.اول دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
بر اساس  خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه  بشماره 362  ( بپیوست )  ***

بمساحت 24/13 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه هاي 8 متري
حد شرق (بمساحت 9/46 متر مربع) و 8 متري حد غرب (بمساحت 14/67 متر مربع)قرار  

.میگیرد
(  بمساحت 20/33 از اعیانات واقع در همکف و 3/18 متر مربع از اعیان طبقه اول در تعریض 

میباشد)
*** .مراتب جهت اطالع و دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/96/20763 مورخ  ***
1396/12/26 میباشد . مراتب جهت  با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمد تقدیم حضور 

****.میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، به مبلغ 

794,826,000(هفتصد و  نود و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  شش هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 441.57  1.5
 

1200000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/26 3/96/20765 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 
روبروي 

 دادگستري

3-2-10251-13-1-0-0 53
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث مکان تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، 

نظر به موقعیت مکانی و به جهت 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 263033 مورخ 96/12/24 ثبت دبیرخانه 
کمیسیون ماده صد، ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3,613,000,000 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 722600000(هفتصد و  بیست و  دو میلیون و  ششصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 117.87  0
 

1200000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  350  مورخه 
87/9/28 می باشد که مطابق بند 5  مورخه 74/7/9 کمیسیون ماده 5 از فضاي سبز به 

مسکونی تغییر کاربري یافته و بااستفاده
از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح  35/51  مترمربع بصورت دو   طبقه روي پیلوت در دو    
واحد مسکونی بازیربناي کل  587/55  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد 

سفت کاري است وتاکنون   تمدید
نگردیده وفاقداعتبار می باشد وبراساس نقشه برداري ونقشه معماري   اصالحی  ارائه شده  
درخصوص افزایش بنا  برخالف مدلول پروانه بسطح 441/75 مترمربع افزایش بناي مسکونی  

و افزایش ارتفاع پیلوت از
متر به 6 متر  و تبدیل آن به انبار مصالح ساختمانی  ودفتر فروش بسطح بسطح  2/4 

117/87 مترمربع بصورت بناي تجاري برابر صورتجلسه مورخه 96/12/26  کمیسیون ماده 
 .صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

حال با عنایت به نقشه برداري ونقشه معماري اصالحی مجدد وعملیات ساختمانی انجام شده 
 : درمحل داراي

مابه التفاوت افزایش بنا ي همزمان ساز بصورت مسکونی درهمکف بسطح 2/49 مترمربع -1
 . 

 . تبدیل 32/17  مترمربع از مسکونی درطبقه اول به بالکن درحد یک سوم تجاري -2
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز در طبقات دوم وسوم بسطح 8/26  مترمربع (  -3

 . هرطبقه 4/13  مترمربع )
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز بصورت  احداث راه پله وآسانسور به بام بسطح  -4

 . 8/44مترمربع
افزایش واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی که زیربناي واحد کوچکتر 89  -5
مترمربع بوده که زیربناي آن از افزایش بناي اعالم شده درطبقات که خالف آن پرداخت شده 

 کمتر می باشد اما براي دو
واحد مسکونی کسري 28 مترمربع فضاي باز وفضاي سبز دارند  و  با عنایت به تغییرات داده  
شده براساس ضوابط صدور پروانه براي 6 واحد مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ مسکونی 

وهمچنین براي سطح تجاري
فوق رعایت پارکینگ گردیده وفاقد کسري پارکینگ می باشد .ضمنا با توجه به اینکه مغازه  

ملک فوق با پالك مجاور غربی که بصورت زمین نسقی  بمساحت عرصه حدود 426/92
مترمربع میباشد  ادغام شده و

راه عبور مغازه از همین پالك انجام میشود بصورت یکجا بصورت تجاري(محوطه مصالح  
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فروشی)مورد استفاده قرار گرفته  وطبق خط پروژه2533 کل ملک نسقی بمساحت 
عرصه426/92مترمربع در حریم فشار قوي

قرار داردو  با توجه به افزایش بناي ذکر شده به جهت تعیین میزان رعایت حریم برق وپخ  
مربوطه و انعکاس اعیان احداثی برروي خط پروژه شماره 2533  از واحد محترم نقشه 

 برداري استعالم وبراساس خط پروژه
مذکور  درحدود پروانه صادره رعایت عقب نشینی وحریم برق گردیده است ومتقاضی برابر 
نامه شماره 11001/4530/14004  مورخه82/8/21 شرکت سهامی برق گیالن که درآن اعالم 

شده مشارالیه میتواند
با رعایت ضوابط شهرداري مبادرت به احداث دیوار یک متري ونرده یک متري نماید ومتعهد  
  .. است که هیچگونه ممانعتی از بازرسی مامورین شرکت وورود وخروج آنان بعمل نیاورد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به گواهی استحکام بنا از سوي 
مهندس ناظر ساختمان و نظر به موقعیت مکانی، به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 

محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم ، به مبلغ  67,508,700(شصت و  هفت میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  

هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 217.77  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 3/96/20766 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 
پشت 
مسجد 

سرداب چال 
انتهاي 

کوچه نهم 
جنب 

ساختمان 
ابوالفضل 
سمت چپ

3-3-10518-20-1-0-0 53
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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 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

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 1 برابر ارزش معامالتی 

براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 225,029,000(دویست و 
 بیست و  پنج میلیون و  بیست و  نه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 72.59  1
 

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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه 127/6 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا 

بصورت 3 طبقه روي پیلوت کال دریکواحد مسکونی  با نوع اسکلت
 . بتنی وباقدمت سال 1395را نموده وبراساس نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل 

 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 72/59 مترمربع -1
 . طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 72/59 مترمربع -2
 . طبقه دوم بصورت مسکونی بازیربناي 72/59 مترمربع -3

 . طبقه سوم بصورت مسکونی با  بام غیر مسقف بازیربناي 72/59 مترمربع -4
باتوجه به زیربناي یکواحد مسکونی نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که رعایت یکواحد آن  -5

. گردیده وکسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارد
توضیح اینکه باتوجه به عرصه باقیمانده تراکم همکف 70%  مورد استفاده 68/13%  وتراکم 

طبقات 140%  مورد استفاده درطبقات مجاز 136/22%  و  از کل زیربنا درحد طبقات 
 مجازهمکف الی دوم  بسطح 217/77 مترمربع درحد تراکم

وطبقه سوم بسطح 72/59 مترمربع مازاد بر طبقات ضوابط طرح تفصیلی می باشد  .  وبا  
توجه به خط پروژه پیوست به شماره   1149   کوچه حد شمال بصورت 6 متري و کوچه حد 

شرق
بصورت 8 متري مجموعا بسطح 21/06  مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح  
3/09 مترمربع از اعیان وبسطح 17/97 مترمربع از عرصه می باشد . ضمنا بصورت غیابی 

. داراي گزارش درسیستم می باشد
 . حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد 

53
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت خانم زهره خادم پیر مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به متراژ 59.29 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  275698500(دویست و  
هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  هشت هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 59.29  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 3/96/6516 بدوي بلوار  
خرمشهر  
کوي 

 طالقانی

3-3-10467-73-1-0-0 540
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه شماره 407 مورخ 91/12/28  با استفاده از سقف 
تراکم اعطایی بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 443/10 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. طبق نقشه برداري اصالحی ارائه 
شده از سوي متقاضی تا این مرحله بر خالف مدلول پروانه و خارج از تراکم موارد زیر گزارش 

:میگردد

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 به میزان حدودا 105/8 متر مربع(هر طبقه حدودا  -1 
26/45 متر مربع)

بعلت استفاده از سقف تراکم اعطایی با توجه به اینکه ساختمان بصورت 3/5 طبقه اجرا -2
.گردیده در طبقات به میزان حدودا 87/51 متر مربع اضافه بناي مازاد بر تراکم دارند

.کسري پارکینگ ندارند
در طبقه همکف بمساحت 1.44 متر مربع از فضاي راه پله به پیلوت تبدیل گردیده -3

همچنین در طبقات اول تا سوم در مجموع بسطح 4.95 متر مربع از فضاي راه پله به بناي 
.مفید واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در حد شمالی ملک عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و در این حد داراي پنجره مشرف  -4
.به پالك مجاور می باشد

توضیح اینکه پروانه صادر شده بصورت 4/5 طبقه بوده که وضع موجود بصورت 3/5 طبقه 
.میباشد

الزم به ذکر است که قبال بابت اضافه بنا در همکف و اول بمیزان 52/9 متر مربع(هر طبقه 
26/45 متر مربع) و  استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 87/51 متر مربع داراي رأي 
.اصالحی کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/04/17 و پرونده در واحد خالف میباشند

.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم 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 با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ  44,550,000(چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

445500  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/03 3/96/8397 بدوي بلوار  
خرمشهر 
بعد از 

مجتمع تک 
ماسله 

نمایشگاه 
اتومبیل تک 

ران

3-3-10384-3-1-0-0 541

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري  و اضافه بنا با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  63,938,160(شصت و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  
یکصد و  شصت) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 35.88  4
 

445500  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه به شغل فروش باطري ماشین 
بازیربناي 118/52 مترمربع بابالکن بسطح 47/86  مترمربع داراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي 

 .به ابعاد 2×  5متر  می باشد
ضمنا  از بابت احداث بنا بصورت نمایشگاه اتومبیل  بازیربناي  حدودا107مترمربع و بالکن 
بمساحت حدودا23/5مترمربع داراي سوابق درواحد محترم خالف برابر صورتجلسه مورخه 

 86/8/8 کمیسیون ماده صد می باشد
که محکوم به پرداخت جریمه گردیده متعاقب آن  با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 

 : درخصوص
مابه التفاوت بناي همزمان ساز درهمکف بسطح 11/52  مترمربع  ودربالکن بسطح 24/36  -1

.   مترمربع
.  دو واحد کسري پارکینگ تجاري  -2

داراي سوابق درواحد خالف می باشد که محکوم به پرداخت جریمه گردیده  . خالف جدیدي 
مشاهده نگردید .  ضمنابرابر خط پروژه شماره 317  مورخه 96/2/3  بسطح 67/86 مترمربع 

 . در تعریض بلوار 51 متري وقوس میدان آتی قرار دارد
حالیه با توجه به پرداخت خالف وعوارض آن مالک درخواست تاییدیه مفاصاحساب از  

.شهرداري  رادارد  مراتب جهت دستور   تقدیم میگردد

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

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 ضریب2.5  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 27,780,000(بیست و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشتاد هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 9.26  2.5
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/04/02 3/97/18098 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
ابتداي کوي 
طالقانی 

-سوپرمارك
 ت آفتاب

3-3-10467-57-1-0-0 54
2

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 296,205,000

(دویست و  نود و  شش میلیون و  دویست و  پنج هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 76.44  1.25
 

3100000  , 1394 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی نسقی به شماره 247 مورخ 
78/11/07 

در 2 طبقه و یک واحد مسکونی با زیر بناي کل 86/73 مترمربع میباشد عملیات ساختمانی 
 به اتمام رسیده

 : پروانه فاقد اعتبار وساختمان در حال بهره برداري است.  ودرخصوص
 . اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 141/67 مترمربع  -1

احداث دوباب مغازه به سطح مجموع 43/5 مترمربع و بالکن تجاري به سطح 7/8   -2
 مترمربع داراي

.راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 به شماره 18290 مورخ 87/09/23 میباشد
مجددا پس از آن در سال 94 از بابت توسعه تجاري به سطح 34/88 مترمربع داراي راي 

کمیسون
بدوي ماده 100 به شماره 3/94/12611 مورخ 94/04/20 میباشد و پرونده مختومه گردیده  

.است
:حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفاتی  به قرار زیر میباشد

توسعه بناي تجاري به سطح 9/26 مترمربع و به صورت همزمانساز درسال 1390 می باشد - 1
 . 

(  در نقشه برداري قبلی ارائه شده موجود بوده است) 
احداث یک طبقه مازاد بر پروانه به سطح 76/44 مترمربع با قدمت سال 94 که به صورت - 2

.دوبلکس با طبقه اول میباشد 
 توضیح اینکه دوباب مغازه مورد گزارش در سال 87 اکنون به صورت یکباب مغازه درآمده

 .و نیز بالکن تجاري کال تخریب شده است. ارتفاع پیلوت نیز 4 متر میباشد
 .رعایت پارکینگ میگردد

توضیح اینکه براساس خط پروژه پیوست به شماره 703 تا ارائه سند مالکیت بسطح 36/5 
 مترمربع

 .  داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  برروي آن می باشد

.حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد  مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903301508 مورخ 1395/05/06 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه شماره 256396 مورخ 95/12/14 به عدم رعایت اصول شهرسازي اظهار نظر 

میگردد نظریه کارشناس به مالک ابالغ که اعتراض موثري از سوي مالک بعمل نیامده 
است لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 181/98 متر مربع بناي مازاد بر تراکم به 

مبلغ564,138,000(پانصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار )  
ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص مابقی تخلف در این بند به مساحت 
13/22 متر مربع بناي مازاد بر تراکم ، با توجه به اینکه این مساحت در راي بدوي و 
تجدیدنظر مطرح نگردیده است لذا قابلیت طرح و رسیدگی مجدد در این شعبه را 

ندارد و شهرداري می بایست پرونده را مجددا بصورت بدوي جدید به کمیسیون اعالم 
نماید .رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان 

شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 195.2  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/18531 رسیدگ
ي 

 مجدد

انصاري  
بهارستان 
بهارستان3
-درب دوم
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903301508 مورخ 1395/05/06 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه شماره 256396 مورخ 95/12/14 به عدم رعایت اصول شهرسازي اظهار نظر 

میگردد نظریه کارشناس به مالک ابالغ که اعتراض موثري از سوي مالک بعمل نیامده 
است لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 148/92 متر مربع بناي در حد تراکم به 
مبلغ 46,165,200(چهل و  شش میلیون و  یکصد و  شصت و  پنج هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص مابقی تخلف در این بند به مساحت  
11/88 متر مربع بناي در حد تراکم ، با توجه به اینکه این مساحت در راي بدوي و 
تجدیدنظر مطرح نگردیده است لذا قابلیت طرح و رسیدگی مجدد در این شعبه را 

ندارد و شهرداري می بایست پرونده را مجددا بصورت بدوي جدید به کمیسیون اعالم 
نماید .رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان 

شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 160.8  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
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شرح راي نوع 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 50 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 310000000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در 
خصوص 2 باب کسري پارکینگ دیگر به مساحت 50 متر مربع ، با توجه به اینکه این 
مساحت در راي بدوي و تجدیدنظر مطرح نگردیده است لذا قابلیت طرح و رسیدگی 
مجدد در این شعبه را ندارد و شهرداري می بایست پرونده را مجددا بصورت بدوي 
جدید به کمیسیون اعالم نماید . راي صادره قطی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به 

راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 100  2
 

3100000  , 1392 کسري پارکینگ 1397/04/12 3/97/18531 رسیدگ
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 مجدد

انصاري  
بهارستان 
بهارستان3
-درب دوم
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3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترامآ،مکان ارائه شده توسط متقاضی   بصورت ششدانگ یکباب خانه ومحوطه  برابر سند 
براساس ماده 147 به مساحت عرصه 109/29مترمربع وبرابر نقشه برداري ارائه شده که 

ممهور به مهر مهندس نقشه بردار گردیده به مساحت عرصه 107/82 مترمربع اعالم گردیده 
و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تخریب بناي قدیمی که برابر سوابق درواحد خالف سطح ان 
40 مترمربع بوده وبرابر صورتجلسه مورخه 86/1/20 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده نموده ومجددا اقدام به احداث بنا بصورت یکباب ساختمان 3طبقه روي 

 .  همکف  با اسکلت بتن آرمه و  با قدمت  سال 1392 را نموده که در خصوص کل زیربنا شامل

احداث بناي بدون مجوز درهمکف بصورت یکواحد سوئیت بازیربناي 66/6مترمربع . که  -1
 . بسطح 55/5مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد

  .  احداث بناي بدون مجوز درهمکف بصورت راهرو وراه پله   بسطح 30  مترمربع -2
احداث بناي بدون مجوز درطبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بسطح 96/6مترمربع .  که  -3

 . بسطح 55/5مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد
احداث بناي بدون مجوز درطبقه دوم  بصورت یکواحد مسکونی بسطح 96/6مترمربع .    -4

 . که بسطح 55/5مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد
احداث بناي بدون مجوز درطبقه سوم  بصورت یکواحد مسکونی بسطح 96/6مترمربع .   -5

 . که بسطح 55/5مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد
 . تعداد 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی  -6
 .ارتفاع همکف بدون کف سازي 2/87 متر -7

داراي سوابق درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 94/3/30 کمیسیون  
محترم ماده صد درخصوص احداث بناي بدون مجوز وکسري دو واحد پارکینگ محکوم به 
پرداخت جریمه گردیده ودر خصوص سوئیت درهمکف محکوم به تخریب بنا گردیده .  ( به 
دلیل حکم تخریب سوئیت وتبدیل آن به پیلوت کسري پارکینگ دو واحد اعالم گردیده 
الزم به ذکر است که برابر دادنامه دیوان عدالت اداري که به شماره 107304 مورخه  است )
95/5/30ثبت شهرداري منطقه گردیده حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد  صادر 
حال با عنایت به ارائه  آخرین  نقشه برداري  ممهور به مهر مهندس نقشه بردار  کل  . شده
احداث بناي بدون مجوز درهمکف بصورت یکواحد سوئیت بازیربناي  -1:زیربناي آن شامل
احداث بناي  -2 . 56/94 مترمربع  که بسطح 48/8 مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد
احداث بناي  -3  .  بدون مجوز درهمکف بصورت راهرو وراه پله   بسطح 29/36 مترمربع

بدون مجوز درطبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بسطح 89/9 مترمربع .  که بسطح 48/8  
احداث بناي بدون مجوز درطبقه دوم  بصورت  -4 . مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد
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یکواحد مسکونی بسطح 89/9مترمربع .   که بسطح 48/8  مترمربع ان درکاربري اموزشی 
احداث بناي بدون مجوز درطبقه سوم  بصورت یکواحد مسکونی بسطح 89/9 -5 . قرار دارد
براساس ضوابط   -6 . مترمربع .  که بسطح 48/8 مترمربع ان درکاربري اموزشی قرار دارد
ارتفاع همکف بدون کف سازي 2/87  -7 .  تعداد 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
با عنایت به  طرح تفصیلی قسمتی درکاربري آموزشی وقسمتی درکاربري -8 . متر می باشد
مسکونی قرار دارد که براساس خط پروژه به شماره 1212پیوست از کل مساحت عرصه سند  
بسطح 59/82 مترمربع درکاریري آ موزشی وبسطح   40/87مترمربع از کل عرصه درکاربري 
مسکونی قرار دارد وکوچه نیز بصورت 8متري وبسطح 8/6مترمربع داراي عقب نشینی که از 

اعیان احداثی برروي آن می باشد.  که درخصوص موارد ذکرشده داراي سوابق درواحد 
محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 94/3/30 کمیسیون ماده صد بوده که  

درخصوص احداث بناي بدون مجوز و کسري دو واحد  پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه 
درمجموع با عنایت به موارد  . ودرخصوص سوئیت در همکف محکوم به تخریب بنا گردیده
مطروحه وکاربري ملک بسطح 195/2 مترمربع داراي مازاد وبسطح 160/8 مترمربع درحد 

 .  . مراتب   جهت دستور تقدیم میگردد. تراکم دارند

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 950997095500076 مورخ 1395/01/18 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 مالک طی مرقومه شماره 
191276 مورخ 1395/09/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اقدام به تخریب واحد 
تجاري خود و تقاضاي کارشناسی مجدد از شهرداري نمود لذا با توجه به درخواست 

مالک و گزارش جدید شهرداري به شماره 3/33/308579 مورخ 1396/08/09 
مساحت 32/66 متر مربع را بصورت انباري اعالم نموده است لذا مستندا به تبصره 4 

از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 32/66 متر مربع بناي موضوع 
گزارش داخل تراکم به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی سال وقوع تخلف (1389) به مبلغ 2776100(دو میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  
شش هزار و  یکصد)  ریال  در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . راي صادره 
قطعی چنانچه مالک شکایتی دارند در همان شعبه دیوان قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 32.66  0.1
 

850000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
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  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 احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت  یک قطعه زمین نسقی طبق نقشه برداري 
ارائه شده بمساحت 401/30 مترمربع برابر سوابق موجود در واحد خالف به صورت یک باب 

 مغازه فاقد بالکن
و تابلو (در حال بهره برداري بصورت انباري  )  بمساحت 32.66 مترمربع ودیوار گذاري بطول 
حدوداً 73 متر طول داراي پرونده در واحد خالف و در مرحله بررسی در کمیسیون ماده صد  

 می باشد
احتراماً در معیت مالک از محل بازدید بعمل آمد و مشاهده گردید درب ریموتی به سمت 
معبر با دیوار آجري مسدود گردیده است وبا ایجاد درب نفر رو به محوطه  وضع موجود به 

.صورت یک باب انباري مسکونی  می باشد و قابلیت استفاده تجاري ندارد
.با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی قرار دارد

.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی مطابق طرح جدید نیاز به ارائه خط پروژه جدید می باشد

با توجه به خط پروژه جدید 37.35مترمربع از عرصه ملک(دیوار بلوکی) در تعریض **--**
.کوچه 10متري حد شمال و 6متر ي حد غرب قرار دارد

قرار   R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
 دارد(60-100) بنابراین کل اعیان احداثی داخل نراکم و 38متر طول دیوار

.در تعریض احداث شده است.قدمت احداث بنائ سال 89 می باشد**--**

مراتب با توجه به نامه شماره 145649 مورخ 96/07/24 کمیسیون ماده صد مراتب به حضور 
.تقدیم 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 به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري و محوطه تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 

راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل (برابر نظریه هیات کارشناسی بشماره 
240963 مورخ 96.11.28)معادل  472000000(چهارصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 220.44  0
 

0  , 1389 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/02/11 3/97/19707 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي  
خرمشهر  
بعد از پمپ 
بنزین نبش 
کوچه 

حافظ-نماي
شگاه 
اتومبیل 
 لوکس
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب 
وضع موجود بصورت نمایشگاه اتومبیل لوکس مورد . انباري بمساحت عرصه 253.20 مترمربع
قبال در خصوص دفتر کار بسطح 150 متر مربع و محوطه تجاري  بسطح 102 . استفاده است
متر مربع (که بصورت آهن فروشی بوده)داراي راي جریمه از کمیسیون  بدوي ماده صد 
بشماره 6043 مورخ 1387/04/08 بوده اند که برابر سوابق موجود در پرونده واحد خالف 
اقدام به جمع آوري و برچیدن (تخریب)آهن فروشی نموده اند که برابر نامه شماره 35400 
پس از آن مجدداً بابت احداث دفتر . مورخ 1388/11/20 پرونده مختومه اعالم گردیده است

کار بسطح 50 متر مربع و محوطه تجاري بسطح 170.44 متر مربع (بصورت نمایشگاه 
اتومبیل) داراي راي جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 8706 مورخ 

1393/08/06 میباشند که پس از اعتراض در شعبه 32 دیوان عدالیت اداري برابر دادنامه 
 .شماره 2934 مورخ 1394/11/25 راي به رد شکایت و تائید راي معترض عنه صادر گردید
همچنین بدلیل عدم پرداخت جریمه به شهرداري برابر راي استنکاف  شماره 2328 مورخ 
پس از آن با اعتراض در شعبه هفتم دیوان . 1395/04/26 به تخریب بنا محکوم گردیده اند
برابر دادنامه شماره 1674 مورخ 1395/07/13 دیوان عدالت با جلب نظر کارشناس رسمی 
اکنون برابر بازدید انجام شده ,طبق نقشه . دادگستري را به رسیدگی مجدد صادر نموده اند

برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 220.44 متر مربع است : اعیان بسطح 51.11 
مترمربع بصورت دفترکار و سرویس بهداشتی و مابقی محوطه تجاري بسطح 169.33 متر 
بخشی از عقب نشینی در محل رعایت گردیده و مجدداً برابر . مربع با قدمت 1389 میباشد
.خط پروژه پیوست بشماره 703 بسطح حدود 3 مترمربع در تعریض بلوار 51 متري قرار دارد
بر اساس اعالم . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ. سند مالکیت اصالح نگردیده است
ضابطه و محاسبه  تحلیل خالف خودکار سیستمی اعیانات بصورت خارج تراکم محاسبه 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد. گردیده است
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با عنایت به اینکه براي بناي مورد نظر ( یک باب مغازه به مساحت 90.25 مترمربع )  
قبالً راي بدوي به شماره 21894 مورخ 89.11.03 مبنی بر تخریب  صادر گردیده  و 

مجدداً پرونده به صورت بدوي از سوي شهرداري ارسال گردیده، لذا موضوع از اعتبار 
امر مختومه برخوردار بوده و قابلیت طرح مجدد در کمیسیون را ندارد و شهرداري باید 

به تکلیف خود در جهت اجراي حکم اقدام نماید.  

ردتخلف 90.25  0
 

650000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/25 3/97/19957 بدوي دیانتی  
پشت 
مجتمع 
  الغدیر
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شرح راي نوع 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 برابر نقشه ارائه شده  بصورت یک باب مغازه به سطح 
 حدود 90/25مترمربع

در سه دهنه  به شغل مکانیکی وصافکاري داراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي به ابعاد حدود   
 08×0/2متر و 1متر ×2متر

وبا قدمت سال 1389 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده . وبا عنایت به ضوابط 
  . قدیم فاقد کسري پارکینگ می باشد

وبرابر سوابق موجود درواحد خالف به دلیل عدم رعایت اصول فنی وشهرسازي برابر 
 صورتجلسه مورخه 89/10/27

 . کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده
ضمنا با عنایت به طرح تفصیلی جدید و خط پروژه پیوست به شماره 424 کال درتعریض 

 خیابان 20 و24 متري
 می باشد

 .حالیه مالک درخواست بررسی مجدد رادارد مراتب تقدیم میگردد
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمد تواناي مالسرائی 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 66/79 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

280,928,100(دویست و  هشتاد میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار و  یکصد) 
ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 66.79  1.5
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/03/29 3/97/19994 بدوي شالکو  
مستشاري-
 انصاري
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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 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 310/82 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 522177600

(پانصد و  بیست و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق 
شهرداري رشت صادر و اعالم میگردد .

جریمه 310.82  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

سایر 25  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري در خصوص افزایش تعداد واحد بلحاظ 
عدم رعایت اصول فنی و شهرسازي راي به اعاده به وضع پروانه صادر و اعالم میگردد 

 .

سایر 275.03  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ثبتی تعرفه شده  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 11 به تاریخ **--**
96/02/16 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 1321.52 مترمربع می باشد

.که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 310.82مترمربع صادرگردیده است *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد که با توجه به نقشه **--**

:برداري ارائه شده داراي اضافه بناء بیشتر از 5% به شرح زیر می باشد
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 2.86مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول **--**

60% به صورت سایبان بتنی همگن با سازه اصلی  جهت تامین پارکینگ
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 14.49مترمربع به صورت بار انداز جداساز **--**

 جهت تامین پارکینگ با اسکلت فلزي
اضافه بناء  در طبقه چهارم به مساحت 13.81مترمربع خارج از تراکم و خارج از **--**

طول 60% به صورت مسکونی
اضافه بناء  در طبقه پنجم به مساحت 6.8 مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول **--**

60% به صورت مسکونی
 اضافه بناء  در زیرشیروانی  به مساحت 12.65مترمربع  به صورت توسعه انباري**--**

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 16.18مترمربع **--**
در طبقات(2.03در همکف و 2.83در طبقات 1 تا 5)

افزایش تعداد واحد از 6به 9واحد که از این بابت 97.28مترمربع در هر کدام از **--**
 طبقات دوم و سوم و 83.47مترمربع اضافه بناء در طبقه چهارم

به کسر خالف زیربنائی  دارد.بنابراین در مجموع 275.03مترمربع بابت افزایش **--**
.تعداد واحد تخلف دارند

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند که در صورت تایید مساحت سایبان در **--**
.حیاط جهت تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 رعایت پارکنیگ مورد نیاز می گردد

پارکینگ شماره 1 با توجه به عدم کف سازي در زمان بازدید در صورت پارك عملی **--**
.در زمان پایانکار مورد تایید می باشد

.رعایت فاصله حداقلی بین ستونها(4.5متر )درزمان پایانکار الزامی است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 حسین مهدوي طشی نسبت به راي شماره 3.96.19595 
مورخ 96.5.7 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 ، اما 
با توجه به نامۀ شهرداري منطقه سه رشت به شماره ش ر – 243779 مورخ 96.12.2 

مبنی بر اشتباه ارزش k در دادنامه بدوي موصوف به مبلغ 1020000 با اصالح1800000  با 
حفظ ضریب راي بدوي به مبلغ 257400000(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  

چهارصد هزار )  ریال عینا تائید و استوار میگردد.

جریمه 143  1
 

1800000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20048 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 

داخل کوچه 
شهر شادي 
بعد از کوچه 
کاج 3 
کوچه 10 
متري 

آخرین خانه 
دست راست
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 475.50 متر 
 مربع می باشد

داراي اعیان احداثی با مصالح بلوکی و به صورت نیمه ساخت که در مرحله اتمام  *---*
سربندي و دیوار چینی متوقف گردیده است

 اعیان مسکونی به صورت دوبلکسی و با زیر بناي  143 متر مربع می باشد *----*
ملک مذکور برابر طرح تفصیلی در محدوده قانونی شهر و در کاربري فضاي سبز  *-----*

واقع گردیده است   G213 و پهنه
 با توجه به نوع پهنه اعالمی ، کل اعیان به صورت خارج تراکم می باشد *------*

باستناد واحد نقشه برداري و خط پروژه امکان برداشت و تهیه خط پروژه به  *-------*
  دلیل نسقی بودن ملک و قرار گیري در کاربري فضاي سبز میسر نمی باشد

تامین یک واحد پارکینگ می گردد *--------*
مراتب جهت صدور دستورات مقضتی به حضور تقدیم می گردد

*----------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون ماده صد ( شعبه 2 ) به شماره 

: 3/98/22837 به تاریخ 98/04/12 مبنی بر اینکه
برابر گزارش کارشناسی رسمی دادگستري به شماره 11976 به تاریخ 98/01/31 و اعالم سال  

، وقوع تخلف به 1391 اعالم گردیده شده است
سال وقوع تخلف برابر گزارش اشاره شده از سال 1395 به 1391 در گزاراش و فرم تحلیل  

خالف تغییر یافت
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 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه و دیوار گذاري در کاربري و تراکم 
مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 

معامالتی معادل 10,318,140(ده میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  یکصد و  چهل) 
ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري 

برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 153.57  0.1
 

30000  , 1373
 , 1393

دیوار گذاري 1397/07/21 3/97/20112 بدوي بلوار امام  
رضا  خ 

پرند-مقابل 
مسجدامام 
حسن 
مجتبی 
-نبش بن 
بست پور نیا

3-2-10276-749-1-0-0 54
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توضیحات بازدید احتراماً، مکان  مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین نسقی  برابرخط عادي  به مساحت عرصه 
حدود245 مشتمل  بر یکباب خانه ویالیی برابر تاریخ نصب کنتوربا قدمت سال 1363 

ودوباب مغازه با قدمت سال 1393
 . با نوع اسکلت بلوکی می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل 

 .  مسکونی بسطح 99/57 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال 1363 -1
دوباب مغازه باب اول دوبر بسطح 14/1 مترمربع وباب دوم بسطح 26 مترمربع فاقد بالکن  -2

  . وتابلو با قدمت سال 1393
براي مسکونی با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ اما براي دوباب مغازه براساس  -3
  R112 ضوابط کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند . وباتوجه به قرارگرفتن ملک درپهنه

 تراکم همکف 60% مورد استفاده
. می باشد %51

 .دیوارگذاري بدون مجوز به طول 43/82 متر -4
توضح اینکه برابر   خط پروژه شماره 1964  وانعکاس ملک برروي آن بسطح 38/94 مترمربع 
داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 5/16 مترمربع از اعیان تجاري وبسطح 18/28 

 مترمربع از اعیان مسکونی
وبسطح 15/5 مترمربع از عرصه می باشد . مراتب باتوجه به عدم پیگیري مالک جهت دستور 

 . تقدیم 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 توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

459219600(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  نوزده هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 77.76  3
 

1020000  , 1392
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/29 3/97/20133 بدوي میدان  
نیروي 

دریایی به 
سمت 

میدان امام 
  علی(ع)

3-1-10192-358-1-0-0 55
0

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 76500000(هفتاد و  شش میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1.5
 

1020000  , 1392
 , 1395

مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما گزارش زیر بدون بازدید و جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي میباشد
مکان مورد نظر بصورت 5 با ب مغازه با زیربناي کل 78/6 مترمربع با دو واحد کسري 

 پارکینگ داراي سوابق
در واحد محترم خالف برابر صورتجلسه مورخه 87/6/14 کمیسیون ماده صد می باشد

حالیه با توجه به بازدید بعمل آمده  مالکین برخی از مغازه ها اقدام  تعمیرات  و  توسعه بنا  
(از سمت راست دومین مغازه و سومین مغازه و پنجمین مغازه)نموده اند که بصورت زیر 

میباشد
مغازه اول : با فعالیت  صافکاري بمساحت حدود 19متر مربع  فاقد تابلو وبالکن

مغازه دوم: طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی با فعالیت شغلی میکانیکی فاقد 
 بالکن بمساحت حدود 37/94 مترمربع  داراي تابلو به ابعاد حدودي 1*2 متر

از نوع بنر بر روي پیشانی  که از این مقدار بمساحت حدود 21/94 متر مربع آن توسعه بنا با 
.قدمت سال 1392 میباشد

مغازه سوم : طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی با فعالیت شغلی تودوزي  ماشین 
فاقد تابلو بمساحت حدود 15 متر مربع  داراي سوابق بوده که در سال1395 اقدام به 

 تعمیرات  و توسعه بنا واحداث
یک طبقه بر روي مغازه ( نوع دسترسی به طبقه اول از داخل مغازه وبا نردبان میباشد) و  از 

: نوع اسکلت فلزي  بصورت
توسعه بنا همکف بمساحت حدود  16/54 متر مربع 2 - طبقه اول بمساحت حدود 32/35 -1

(به کسر فضاي  راه پله دسترسی از همکف) ( که از این مقدار بمساحت 2/5 متر مربع 
بصورت کنسول بسمت معبر میباشد)

مغازه چهارم : با فعالیت شغلی آهنگري بمساحت حدود 14/4 مترمربع داراي تابلو به ابعاد 
 حدودي( 1*2) مترمربع

مغازه پنجم : با فعالیت شغلی ساندویچی داراي تابلو به ابعاد حدودي( 1*3) بمساحت 21/13
. مترمربع که بمساحت 6/93مترمربع توسعه بنا بدون مجوز با قدمت حدود سال 1392 دارد
با توجه به توسعه بنا داري یک واحد کسري پارکینگ باقدمت سال 1392 و یک واحد کسري 

..پارکینگ با قدمت سال 1395 میباشد
که از بابت توسعه بنا هاي فوق داراي  کمیسیون بدوي  بشماره  3/97/201333 مورخ 

.1397/02/29  میباشد
با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 2255( بپیوست)  کالً 
بسطح 30/51 متر مربع از عرصه مشتمل بر اعیان در تعریض خیابان هاي 45 متري ( حد  

شمال) و 10 متري ( حد جنوب) قرار میگیرد
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( بمساحت 6/01 متر مربع در تعریض خیابان 45 متري و بسطح 24/50 متر مربع در تعریض 
کوچه 10 متري قرار میگیرد.)

مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیلی درآمدي جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 
.میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون 
مجوز ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

985800000(نهصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 159  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 3/97/20240 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
روبروي 

پمپ گاز ك 
گل محمدي 
ك شفاعت 

طلب

3-3-10452-65-1-0-0 551
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت **--**
عرصه حدود  105 مترمربع می باشد

 .که مالک بدون اخذ مجوز درحال  احداث بنا می باشد**--** 
:با توجه به سوابق  ارائه شده از بابت موارد زیر شامل**--**

 . همکف بصورت پیلوت   بازیربناي 79/5 مترمربع -1
طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 79/5 مترمربع. با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  -2

1396 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 20022مورخ 96/08/20  و **--**

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 20240مورخ 97/02/11 با زیربناي 159  **--**
.مترمربع  مبنی بر جریمه می باشد

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 22910مورخ 98/05/10مبنی بر تهییه **--**
:گزارش به هنگام از ملک بازدید گردید ومشاهده شد

ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و   طبقه دوم مازاد بر متراژکمیسیون    **--**
 بدوي به مساحت 79.5مترمربع احداث گردیده است

طبقه سوم مازاد بر طبقات مجاز(طبقه مازاد )به صورت 34.5مترمربع مسکونی و   **--**
.30.36مترمربع تراس روباز می باشد

می باشد وبا توجه به ضوابط طرح تفضیلی و  S213 کاربري طرح تفضیلی ملک**--**
R112 اعالم ضابطه بر اساس امالك همجوار مسکونی که

می باشد تراکم مجاز بر اساس جدول شماره هشت ( 70 -100%)می باشد بنابراین   **--**
178.5مترمربع داخل تراکم و60مترمربع خارج از تراکم  و یک طبقه مازاد به مساحت 64.86

. مترمربع می باشد
با توجه به پالن ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در یک واحد مسکونی می باشد **--**

 ..و رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز  می گردد
ضمنا برابر نظریه پیوست واحد محترم نقشه برداري تا ارائه سند مالکیت تهیه خط **--** 

. پروژه امکان پذیر نمی باشد
.ضمناً با توجه به بازدید از محل وضع موجود منطقه مسکونی می باشد**--**

*************************************-------------------
***********************************

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون شماره 22910مورخ 98/05/01 به حضور تقدیم **--**

551

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.می گردد
حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر،  به جهت عدم 
ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  48857550(چهل و  هشت میلیون و 
 هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 157.61  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 3/97/20246 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس   
انتهاي 
کوچه 
هشتم 

-وصل به 
 شبنم

3-1-10300-190-1-0-0 55
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 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  

329,096,000(سیصد و  بیست و  نه میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 106.16  1
 

3100000  , 1393 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 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  , 1393 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 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم (مازاد بر 

تعداد طبقات مجاز)، به مبلغ  408,502,500(چهارصد و  هشت میلیون و  پانصد و  دو 
هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 87.85  1.5
 

3100000  , 1393 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
 حدود 105/07  مترمربع می باشد

که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت 3طبقه روي پیلوت   بازیربناي  کل 
351/61  مترمربع با نوع اسکلت

بتنی وقدمت سال   1363 را نموده وبراساس ضوابط کسري   یکواحد پارکینگ  مسکونی    
 دارند . وبرابر نقشه برداري
 . ارائه شده زیربناي آن شامل

همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 88/06 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح 1/7  -1
 مترمربع در قسمت راه پله عدم

 . رعایت عرض حیاط خلوت وفاقد اشرافیت می باشد
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی  وراه پله بسطح 88/06 مترمربع  که از مقدار فوق -2

 بسطح 1/7 مترمربع در قسمت
. راه پله عدم رعایت عرض حیاط خلوت وفاقد اشرافیت می باشد

طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی  وراه پله بسطح 88/06 مترمربع  که از مقدار فوق  -3
 بسطح 1/7 مترمربع در قسمت

 .. راه پله عدم رعایت عرض حیاط خلوت وفاقد اشرافیت می باشد
طبقه سوم بصورت یکواحد مسکونی  وراه پله بسطح 88/06 مترمربع  که از مقدار فوق -4

 بسطح 1/7 مترمربع در قسمت
 . .. راه پله عدم رعایت عرض حیاط خلوت وفاقد اشرافیت می باشد

توضیح اینکه از کل زیربنا براساس ضوابط طرح تفصیلی جدید  بسطح 157/6 مترمربع 
درحد تراکم وبسطح 106/16 مترمربع

 . مازاد برتراکم وطبقه سوم بسطح 87/85 مترمربع مازاد برتعداد طبقات می باشد
ضمنا باستناد خط پروژه پیوست به شماره 651  کوچه بصورت 10 متري وبسطح 10/7 

 مترمربع داراي غقب نشینی که از
 . اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن  برروي آن می باشد

حالیه درخواست  پرداخت خالف آن رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت 
  .  دستور تقدیم 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 رحیم تقی زاده نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.95.18156 مورخ 95.6.16 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903300545 مورخ 

96.2.17 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 33 تجدید نظر دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 
239591 مورخ 96.11.26 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 بناي مسکونی مازاد بر تراکم 
به مساحت   113.13مترمربع به مبلغ 701406000(هفتصد و  یک میلیون و  چهارصد و  
شش هزار ) 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 .راي صادره 

قطعی و الزم االجراست.

جریمه 113.13  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 3/97/20275 رسیدگ
ي 

 مجدد

کوي  
کاردان 

-الهیجان  
  - سمیه 11

3-2-10317-12-1-0-0 55
3

در خصوص اعتراض آقاي رحیم تقی زاده نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.95.18156 مورخ 95.6.16 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903300545 مورخ 

96.2.17 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 33 تجدید نظر دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 
239591 مورخ 96.11.26 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر 
به شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال یک دهم ارزش معامالتی نسبت به بناي مسکونی داخل تراکم به 
مساحت   136.07 مترمربع به مبلغ42181700(چهل و  دو میلیون و  یکصد و  هشتاد و 

 یک هزار و  هفتصد) 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 راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 136.07  0.1
 

3100000  , 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

در خصوص اعتراض آقاي رحیم تقی زاده نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.95.18156 مورخ 95.6.16 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903300545 مورخ 

96.2.17 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 33 تجدید نظر دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 
239591 مورخ 96.11.26 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر 
به شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به یک واحد کسري پارکینگ 
بمساحت 25 مترمربع به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  

پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/30 3/97/20275 رسیدگ
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 مجدد

کوي  
کاردان 
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شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود101   مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب 

 ساختمان مسکونی 2/5 طبقه
بازیربناي  249/2  مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  1393  را نموده که زیربناي آن  

 . شامل
 . همکف بصورت پیلوت بسطح 81/07 مترمربع -1

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بسطح 82/94 مترمربع -2
 . طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بسطح 85/19 مترمربع -3

براساس ضوابط جاري  کسري یک  واحد پارکینگ  مسکونی   دارند ضمن اینکه  که  -4
بصورت غیابی داراي گزارش درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه  تجدید نظر مورخه 

 96/6/16 کمیسیون ماده صد محکوم
به تخریب بنا گردیده وبه همین دلیل مالک از طریق دیوان عدالت اداري موضوع را پیگیري 
ودیوان برابر نامه اي که به شماره 41943 مورخه 96/3/6 ثبت شهرداري منطقه گردیده 

 . اعالم رسیدگی مجدد را نموده
حال باتوجه به مساحت عرصه و براساس طرح تفصیلی تراکم همکف 70% مورد استفاده 
89/37% وتراکم طبقات 80% مورد استفاده 185/35% که از مجموع کل زیربنا بسطح 

 113/13مترمربع مازاد برتراکم وبسطح
. 136/07مترمربع درحد تراکم می باشد

ضمنا باتوجه به انعکاس حدود ملک برروي خط پروژه  شماره 1696 از طریق واحد محترم 
نقشه برداري  بسطح 10/29 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه 

 . برروي آن می باشد
  .  مراتب  برابر توضیحات صدراالشاره جهت دستور  تقدیم 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 اسماعیل هاشمی نیاي طالمی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

50.39 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 234313500(دویست و  
سی و  چهار میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 50.39  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 3/97/20369 بدوي خ شهداء  
متحدین  ك 

هشتم

3-3-10150-16-1-0-0 55
4

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 23.68 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ36,704,000(سی و  شش میلیون و  هفتصد و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 23.68  0.5
 

3100000  , 1395 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 38 مورخ 1394/07/05 بصورت ساختمان 
2/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 325/89 متر 
مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام 
رسیده در حد  نازك کاري  می باشد با توجه به سوابق موجود از بابت اضافه بنا در همکف 
بسطح 8/78 متر مربع داراي گواهی عدم خالف بشماره 95/05/28 مورخ 95/05/28 می 

.باشد
حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می  

:باشد
در همکف به سطح 0/59متر مربع از فضاي راه پله کاسته و به فضاي مفید پیلوت افزوده -1

شده است
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 48/54 متر مربع (هر -2

طبقه بسطح 24/27 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0/63 متر مربع از فضاي راه پله در 
هر طبقه (در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 1.26 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي 

.مسکونی تبدیل شده است
به دلیل عدم اجراي انباري ذر زیرشیروانی بمساحت 28/73 متر مربع از مساحت -3

.زیرشیروانی کاسته شده است
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 23/68 متر  -4

..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و در زمان صدور گواهی  *
پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد و تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی در صورت انطباق با 
ضوابط شهرسازي در آن زمان انجام خواهد پذیرفت و تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ 

.است
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 121,842,000(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  
چهل و  دو هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 29.01  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 3/97/20379 تجدید 
نظر

0-0-1-21-10087-2-3  دیانتی  55
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 125 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 539.03 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 25.65 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.55  -1
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات مجموعا به سطح 3.36  -2
مترمربع  ( هر طبقه به سطح 1.12 مترمربع )

: در ضمن داریا کاهش بنا به شرح ذیل می باشد *--*
کاهش بنا در همکف به سطح 2.05 متر مربع -1

 حذف طبقه چهارم به سطح 94.69 متر مربع -2
 کاهش  سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 6.99 متر مربع -3

با توجه به توسعه بناي مذکور ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت نماي جانبی با حلب رنگی می گردد *-----*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط ( یک لنگه درب به طول 4 متر ) در  *------*

زمان پایان کار الزامیست

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تراکم اعطائی  بملغ 
47,325,600(چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 28.17  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 3/97/20380 تجدید 
نظر

امین ضرب   
ك طالبی 
بن بست 
دوم

3-2-10083-171-1-0-0 55
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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 721,946,400(هفتصد و  بیست و  یک میلیون و  نهصد و  

چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 122.78  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 70 مورخه 95/07/22 در 2/5طبقه 
بانضمام انباري در زیرشیروانی( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به 
زیربناي 501/80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد 
اجراي سقف سوم می باشد  حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 40/96 متر -1
مربع (توضیح اینکه سایبان احداثی جهت تامین پارکینگ حذف و با پیشروي در خارج از 

محدوده 60% طول زمین توسعه بناي مذکوربوجود آمده است)
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  بمساحت -2

81/82 متر مربع (هر طبقه بسطح 40/91 متر مربع) می باشد
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 28/17 متر  -3

.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
انباري ها در زیرشیروانی اجرا نگردیده و در کل بسطح 44.23 متر مربع نسبت به پروانه -4

صادره سطح زیرشیروانی کاهش یافته است
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد -5

ابعاد نورگیر مطابق ضوابط رعایت نگردیده است (حداقل بعد 3 متر و حداقل مساحت 12  -6
متر مطابق طرح تفصیلی) که مساحت وضع موجود  8/95 متر مربع و حداقل بعد آن 2/68 

.متر می باشد
هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات ساختمانی و قبل از صدور گواهی پایانکار  *
قابل بررسی مجدد خواهد بود و تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی مشروط به اتمام عملیات 

اجرایی ساختمان و انطباق با ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي خواهد بود
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

55
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 هادي یوسفی خوشکاروندانی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

108.2 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 545328000(پانصد و  
چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 108.2  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/22 3/97/20405 بدوي خ رسالت    
ك غالمعلی 
زاده76135

41869-

3-2-10178-98-1-0-0 55
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در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 374.01 ) قابلیت طرح 
موضوع و رسیدگی ماهیتی را ندارد.

سایر 374.01  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 135 مورخ 1396/09/08  
بصورت 3/5 طبقه  در 3 واحد مسکونی  با زیربناي 374/01 متر مربع میباشد

: عملیات ساختمانی در حد سربندي و سفید کاري میباشد که از بابت
داراي اضافه بنا در طبقه همکف الی طبقه سوم  بسطح 100/84 متر مربع ( هر طبقه   -1

 بسطح 25/21 متر مربع )
داراي کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل  آن به بناي مفید در  -2
طبقات  همکف الی سوم بسطح 5 متر مربع ( طبقه همکف 0/80 متر مربع و طبقات اول تا 

سوم 1/40 متر مربع)
داراي افزایش بنا  در زیر شیروانی  بسطح 2/36  متر مربع میباشد. ( شایان ذکر است - 3
حداقل راه عبور براي دسترسی به انباري ها با توجه به نقشه ارائه شده بطول  0/77 متر 

میباشد)
رعایت 3 واحد پارکینگ میگردد.( درب هاي عبور خودرو و نفرو در زمان بازدید نصب -4

نگردیده است .)
و از آنجائیکه حد عملیات ساختمانی بیشتر از حد  عملیات مندرج در پروانه اول میباشد  -5
 طبق چکیده طرح تفصیلی پروانه فاقد اعتبار میباشد و کل زیربناي پروانه  بسطح 374/01 

.بصورت داخل تراکم  تخلف ساختمانی میباشد
داري راي کمیسیون  تجدیدنظر بشماره 3/97/20915 مورخ 1397/03/08  مبنی بر جریمه 
میباشد. تغییرات جدیدي مشاهده نگردید. رعایت عقب نشینی در زمان پایانکار براساس  

 پرونه صادره الزامی است
.حالیه درخواست  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی  تقدیم حضور میگردد

55
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اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 521.48 ) قابلیت طرح 
موضوع را نداشته و فاقد رسیدگی می باشد.

سایر 521.48  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 3/97/20425 بدوي بلوار امام 
روبروي 
بیمه آسیا 
کوچه ارشاد

3-3-30220-122-1-0-0 55
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 111 به تاریخ 96/06/30 به صورت  تجاري - مسکونی و  3 طبقه بر روي یک 

 باب مغازه و در 3 واحد مکسکونی با زیر بنا 521.48 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام ستون گذاري همکف بدون اجراي سقف اول می   *-*

 باشد
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنادر همکف  به سطح 46.62 متر مربع  *--*

 می باشد
الزم به توضیح می باشد ملک مذکور داراي سوابق شکایت از سوي همسایه مبنی  *----*
بر عدم رعایت عقب نشینی و تجاوز به کوچه بوده که برابر خط پروژه شماره 1009 ، ملک 
 متشاکی ( ساختمان در حال احداث ) رعاتی عقب نشینی مربوط صورت گرفته است

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص موارد  فوق داراي سوابق گزارش و راي تخریب بنا کمیسیون بدوي ماده صد به 
 شماره 3/97/20425 به تاریخ 97/02/22  می باشد

برابر تصمیم شماره 3/97/20917 به تاریخ 97/03/19 دبیرخانه کمیسیون با توجه  *--*
 گذشت زمان ، گزارش بهنگام تهیه گردد

برابر بازدید مجدد از ملک عملیات ساختمانی در مرحله اشاره شده در گزارش قبل  *----*
 ( اتمام ستون گذاري همکف ) متوقف شده است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

55
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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 
17289120(هفده میلیون و  دویست و  هشتاد و  نه هزار و  یکصد و  بیست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 144.08  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 3/97/20472 بدوي بلوار  
انصاري 
پشت 
نیروگاه 
کوچه 
چهارم 

فرعی ششم
   

3-3-10494-66-1-0-0 55
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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 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 260,880,000(دویست و  شصت میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار )  

ریال صادر می گردد.

جریمه 173.92  1.25
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 3/97/20472 بدوي بلوار  
انصاري 
پشت 
نیروگاه 
کوچه 
چهارم 

فرعی ششم
   

3-3-10494-66-1-0-0 55
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
  به مساحت 130.72 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي یک واحد مسکونی در  *----*
 همکف ( سویئت )و در مجموع 3 واحد مسکونی و مصالح بتنی  می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد (  *-----*
 ضمنا طبقه دوم در مرحله نازك کاري متوقف گردیده است )

 سال وقوع تخلف به سال 1389 می باشد *------*
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 81.10 -1

همکف به سطح 90.45 متر مربع در حد تراکم و به سطح 15.55 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 213.05 -2
در طبقات به سطح 79.77 مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  132.23 متر مربع  *--*

 به صورت خارج تراکم می باشد
برابر ضوابط ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ مسکونی بوده که برابر جانمایی رعایت   *---*

یک واحد می گردد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

باستناد خط پروژه شماره 410 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*
ضمنا در خصوص اعیان مکذکور داراي سوابق گزارش تخلف ملک به شماره  *-------*
518278 و تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك به شماره 2/98/22657 به 

 تاریخ 98/04/16 می باشد
*------------------------------------------------------------

------------*-----*
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 1544941 به تاریخ 98/05/12 شرکت توزیع برق به 

حضور تقدیم می گردد
احتراما برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 52435 - 1398 به تاریخ 

98/04/03 مبنی بر تکمیل گزارش برابر راي دیوان عدالت اداري ، الزم به توضیح می باشد 
 در گزارشات ماقبل سال وقوع تخلف و نیز نوع سازه مشخص گردیده بوده است

و بر همین اساس آراي کمیسیون ماده صد نیز صادر گردیده است
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

55
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*------------------------------------------------------------
------------------*

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد - شعبه 4  به شماره 3/98/23251 به تاریخ 
98/08/28 با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 106742 به تاریخ 

98/06/21 ( ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ) تا در خصوص متراژ تخلف  در گزارش 
کارشناسی بررسی و اظهار نظر گردد که با توجه به بررسی گزارش ، نوع تراکم گیري و سطح 

اشغل در گزارش ارائه شده صحیح نمی باشد و مورد تائید نیست
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمسیون ماده صد به حضور تقدیم می گردد

به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970955701558 مورخ 1395/06/21 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد ، به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 

احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 9512241/ك مورخ 
1395/12/24 اصول فنی ، 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 23/91 متر مربع بناي 

موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس 
طی شماره 249217 مورخ 96/12/8 به مبلغ 160000000(یکصد و  شصت میلیون )  

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 23.91  0
 

1020000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/08 3/97/20546 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
پیرکالچاي- 
خیابان 

باقرزاده  بن 
بست اول

3-1-10290-54-1-0-0 560

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی برابر خط عادي بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر  
یکباب مغازه به مساحت حدود 23/5مترمربع وبرابر نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر 

مهندس نقشه بردار گردیده
به مساحت 23/91 مترمربع اعالم  شده و   باارتفاع 3 متر فاقد بالکن وتابلو وبا قدمت  

حدودسال 1383  می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبرابر خط پروژه  شماره 613  
 .  فاقد عقب نشینی می باشد

که درخصوص موارد فوق داراي گزارش که در کمیسیون محترم ماده صد درحال بررسی بوده 
حال از طرف دبیر محترم کمیسیون ماده صد برابر نامه مورخه 96/10/21 اعالم شده که 

 گزارش وکاربري ملک بر
اساس طرح تفصیلی جدید بررسی وگزارش گردد که درخصوص بناي اعالم شده تغییراتی 
واقع گردیده  مراتب جهت دستور  M114 ایجاد نشده اما براساس طرح تفصیلی جدید درپهنه

  . تقدیم میگردد

560

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  

45360000(چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 13.5  1
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/02/11 3/97/20620 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
خ 

مدرس-مید
ان امام 
حسین 
زنبق2

3-2-10260-9-1-0-0 561

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك تعرفه شده داراي  پروانه ساختمانی بشماره 47 مورخ **--**
1395/06/11 بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي 

 کلی 359.86 متر مربع
که با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 81.51 متر مربع صادر گردیده است **--**

..(از مقدار فوق بسطح 4.5 متر مربع بصورت سایبان جهت تامین پارکینگ بوده)
عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده **--**

:تا اینمرحله داراي اضافه بنا در حد 5% زیربناي پروانه  بشرح ذیل میباشد
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در هرکدام از طبقات  اول تا سوم  بسطح  **--**

   4.50 متر مربع در مجموع 13.5مترمربع
کاهش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 1.87 متر مربع**--** 

.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**
.ساختمان داراي آسانسور می باشد که پروانه بدون آسانسور صادرگردیده بود**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

561

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مهدي حاجتی پیشه وري 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 21/7 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

109368000(یکصد و  نه میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار ) 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 21.7  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 3/97/20626 بدوي شهدا  بن  
فرهود

3-3-10139-12-1-0-0 56
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول به **--**
 شماره 153مورخ 96/10/10 به صورت 3.5طبقه با انباري

در زیرشیروانی با زیربناي 626.42مترمربع در 5واحد مسکونی که در زمان بازدید **--**
در مرحله اجراي فونداسیون و ریشه ستون همکف بود

تا این مرحله با توجه به پالن معماري ارائه شده داراي اضافه بناء خارج از تراکم به **--**
 مساحت 21.7مترمربع در طبقه همکف می باشد

.گفتنی است عملیات ساختمانی در مرحله اجراي بتن فونداسیون می باشد**--**
.در خصوص رعایت  پارکینگ پس از اجراي ستونها اظهارنظر می گردد**--**

.رعایت عقب نشینی می گردد**--**
 .مراتب جهت دریافت پروانه احداث بناء مرحله دوم به حضور تقدیم میگردد**--**

56
2

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 .1.25برابر ارزش 
معامالتی، براي اضافه بناي طبقه همکف به مبلغ  130,074,000(یکصد و  سی میلیون و  

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

جریمه 30.97  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 3/97/20628 بدوي کردمحله -  
سرچشمه  
رستمی

3-2-10209-89-1-0-0 56
3

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول به **--**
 شماره 148مورخ 96/09/30 به صورت 4.5طبقه با انباري

در زیرشیروانی با زیربناي 1107.9مترمربع در 8واحد مسکونی که در زمان بازدید **--**
در مرحله اجراي فونداسیون و ریشه ستون همکف بود

تا این مرحله با توجه به پالن معماري ارائه شده داراي اضافه بناء خارج از تراکم به **--**
 مساحت 30.97مترمربع در طبقه همکف می باشد

.گفتنی است عملیات ساختمانی در مرحله اجراي بتن فونداسیون می باشد**--**
.در خصوص رعایت  پارکینگ پس از اجراي ستونها اظهارنظر می گردد**--**

.رعایت عقب نشینی می گردد**--**
 .مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.5برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  101,152,800(یکصد و  یک میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20.07  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 3/97/20629 بدوي کردمحله  
فلسطین 

بانک ملی - 
اخباري

3-2-10158-78-1-0-0 56
4

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 404.4 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 110- 96/6/29 مبادرت به 
احداث بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد. 

سایر 404.4 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 110 مورخه 96/06/29 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه  واحد مسکونی ) به زیربناي 435/73 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی  در حد اجراي قالب سقف طبقه سوم می باشد حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه 
:شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح  3/66 متر مربع *--*
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 10/98 متر مربع  *--*
(هر طبقه بسطح 3/66  متر مربع) می باشد همچنین بسطح 1/81  متر مربع از فضاي راه پله 
در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 5/43  متر مربع) به فضاي مفید 

.واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
مقدار توسعه بناي انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *--*

با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از مرحله مندرج در پروانه صادره در  *--*
مرحله اول و عدم اخذ پروانه مرحله دوم در زمان پی سازي  (مطابق ضوابط مندرج در ظهر 

پروانه صادره) کل زیربناي احداثی تا این مرحله بمقدار 404/4 متر مربع بصورت غیر 
.مجاز(تخلف) تلقی می گردد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس از  *--*
اتمام اجراي ساختمان (دیوار چینی و احداث درب و ...) قابل بررسی مجدد می باشد و تایید 
نهایی پارکینگ هاي احداثی در زمان پایانکار و در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي انجام 

خواهد پذیرفت
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند.مراتب جهت دستورات بعدي  *---*

.بحضور تقدیم می گردد

56
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  1برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 20,503,000

(بیست میلیون و  پانصد و  سه هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 12.31  1
 

700000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20636 بدوي بلوار امام 
رضا کوي 
آزاد  
روبروي 
جرثقیل 
گلبرگ 
شهید 

عبدالهی-ب
ن بست 
چمن

3-3-10357-183-1-0-0 56
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 52,500,000(پنجاه و  دو میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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 

19,141,960(نوزده میلیون و  یکصد و  چهل و  یک هزار و  نهصد و  شصت) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 99.75  0.1
 

2100000  , 1389
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 
. 113.91 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف) در دو واحد 
, مسکونی

در خصوص اعیان همکف در یک واحد مسکونی بسطح 72.80 متر مربع و یک واحد کسري 
.پارکینگ مسکونی  داراي سوابق  و پرونده مختومه خالف میباشند

اکنون اقدام به توسعه بنا بصورت احداث طبقه اول در یک واحد مسکونی بدون مجوز 
. شهرداري نموده اند

طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت عرصه موجود 117.43 متر مربع است که بسطح 3.52 
.متر مربع بیشتر از فروشنامه است

در همکف ؛
(بسطح 7.96 متر مربع اضافه بناي همزمانساز .(1389
. بسطح 5.26 متر مربع احداث انباري با قدمت 1395

.بسطح 8.49 متر مربع احداث راه پله فلزي با قدمت 1395
(توسعه بنا بصورت احداث طبقه اول بسطح 86 متر مربع .(1395

(راه پله طبقه اول بسطح 4.35 متر مربع .(1395
. یک واحد کسري پارکینگ

. در همکف بسطح 9.40 متر مربع داخل تراکم و بسطح 12.31 متر مربع خارج از تراکم
. طبقه اول داخل تراکم

در ضلع جنوب رشته نهري موجود است که با توجه به نامه شرکت آب منطقه اي غیر فعال 
.بوده ولیکن جمع کننده آب هاي سطحی میباشد

. همچنین داراي درب و پنجره در طبقه همکف و اول بسمت نهر مذکور است
بنا به اضهار واحد نقشه بردراي بدلیل نسقی بودن پالك امکان تهیه خط پروژ میسر نمیباشد

 .
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

56
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 51,000,000(پنجاه و  یک میلیون ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

1020000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20648 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی بن 
 بست سوم

3-3-10467-27-1-0-0 56
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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 1,917,300(یک 

میلیون و  نهصد و  هفده هزار و  سیصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 34.86  1
 

55000  , 1366 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 ( برابر نظریه کارشناسی شماره 

211932 مورخ 96.10.20 ) معادل 180000000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر می 
گردد. 

جریمه 29.9  0
 

3300000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

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 995,500(نهصد 

و  نود و  پنج هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 36.2  0.5
 

55000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط مامور تخلفات ساختمانی ناحیه دو و برابر اخطاریه پیوست 
, بشماره 173 مورخ 96/3/23

 بر اساس سوابق و گزارشات موجود در سیستم
داراي  سند مالیکت مفروزي به تاریخ ثبت سال 1371  بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

:عرصه 166.50 مترمربع به شرح موارد ذیل میباشد
از بابت 48 مترمربع بناي مسکونی و انباري داراي بالمانع بشماره 3/33/21507 مورخ *

.1378/10/14 میباشد
از بابت 17 مترمربع مغازه تجاري داراي پرونده خالف (محکوم به پرداخت جریمه) بشماره *

.167 سال 89 میباشد
داراي اضافه بنا بصورت سایبان تجاري (مرتبط با مغازه ) بمساحت 26 مترمربع با قدمت *

.سال 1388 میباشد
داراي اضافه بنا همزمانساز  بصورت سرویس بهداشتی بمساحت 6.30 مترمربع  با قدمت  *

.28  سال ساخت میباشد
داراي اضافه بنا همزمانساز  بصورت سایبان مسکونی  بمساحت 8.86 مترمربع  با قدمت *

.28 سال ساخت میباشد
احداث دوباب مغازه بمساحت 29.90 مترمربع بصورت مازاد بر تراکم با قدمت سال 1394 *

 میباشد
.دو واحد  کسري پارکینگ تجاري دارند*

گزارش فوق بدلیل عدم پیگیري و همکاري مالک بصورت غیابی و بر اساس مشاهدات 
بیرونی و سوابق و گزارشات قبلی موجود در سیستم بوده که پس از مراجعه مالک قابل 

. تصیح است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

56
6

 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 
1.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایه بان، به مبلغ 14,640,000(چهارده میلیون و  

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

جریمه 8  1.5
 

1220000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/02/15 3/97/20685 تجدید 
نظر

انصاري  
مجتمع 

بهاران نبش 
بهار 

56894*5
41649-

3-3-10086-12-1-0-0 56
7

باتوجه به اعمال جریمه براي سایه بان، موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد.  سایر 25 3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  به شماره 95**--**
مورخ 89/06/23

وپایانکار شماره 3/33/308881مورخ 95/04/23 به صورت ساختمان 6طبقه بر **--**
 روي 3 باب مغازه در 11واحد مسکونی

با مجموع مساحت 1659/21مترمربع  که در بازدید مجدد مشاهده گردید سایبان  **--**
بدون مجوز به مساحت حدودي 8مترمربع

با مصالح فلزي (غیر همگن با سازه اصلی) جهت تامین پارکینگ اضافه با قدمت  **--**
.سال 95  احداث شده است

.که جهت تعیین تکلیف نیاز به ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد می باشد**--**
با توجه به آرایش جدید پارکینگ و دو واحد کسري پارکینگ تجاري  اخذ شده در **--**

.زمان صدور پایانکار  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
که در صورت تایید ارایش پارکینگ جدید با سایبان فلزي کسري پارکینگ منتفی **--**

 .می گردد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

56
7

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955302565 مورخ 1396/07/16 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد ، به لحاظ فنی بودن موضوع بررسی سال وقوع تخلف جلب نظر کارشناس 

رسمی دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 480 مورخ 1396/11/02 زمان وقوع 
تخلف براي مابه التفاوت اضافه بنا در همکف به مساحت 3/5 متر را سال (1389) و 

مابقی تخلفات را سال (1392) اعالم می نمایند ، لذا کمیسیون مستندا به تبصره 2 از 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث یک واحد مسکونی به مساحت 78/8 

متر مربع و عدم رعایت عرض حیاط خلوت به مساحت 5/8 متر مربع و راه پله به 
مساحت 6/5 متر مربع و جمعا به مساحت 91/1 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس (1392) به مبلغ 
306,096,000(سیصد و  شش میلیون و  نود و  شش هزار )  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 91.1  1
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 3/97/20688 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارخرمشه
ر  کوي امام 
رضا(ع)  
بهار 29

3-3-10410-332-1-0-0 56
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 25  1
 

3360000  , 1392 کسري پارکینگ 1397/02/18 3/97/20688 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارخرمشه
ر  کوي امام 
رضا(ع)  
بهار 29

3-3-10410-332-1-0-0 56
8

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955302565 مورخ 1396/07/16 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد ، به لحاظ فنی بودن موضوع بررسی سال وقوع تخلف جلب نظر کارشناس 

رسمی دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 480 مورخ 1396/11/02 زمان وقوع 
تخلف براي مابه التفاوت اضافه بنا در همکف به مساحت 3/5 متر را سال (1389) و 

مابقی تخلفات را سال (1392) اعالم می نمایند ، لذا کمیسیون مستندا به تبصره 2 از 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مابه التفاوت اضافه بنا در همکف به مساحت 
3/5 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 

حسب نظریه کارشناس (1389) به مبلغ 2,275,000(دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  
پنج هزار ) 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 3.5  0.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 130 مترمربع ونقشه ارائه شده به مساحت عرصه 124/9 مترمربع 

 . مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه
طبقه همکف بصورت یکواحد مسکونی بسطح 84/5مترمربع که از بابت 81 مترمربع بناي 
مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ داراي سوابق برابر صورتجلسه 90/1/15 کمیسیون 

:ماده صد می باشد پس از آن  مجددا بابت
 مترمربع مابه التفاوت بناي مازاد برتراکم 3/5  -1

 . احداث راه پله براي ورود به طبقه اول بسطح 6/5مترمربع -2
  طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بسطح 84/6مترمربع -3

کسري  یک واحد پارکینگ مسکونی -4
داراي راي شماره 12842مورخ 94/5/6کمیسیون تجدیدنظر ماده صد می باشد .تغییرات  

.جدیدي مشاهده نگردید
برابر خط پروژه  شماره 725 تاارائه سند مالکیت بسطح 18.3مترمربع درتعریض کوچه 10 
 متري قرار دارد که از مقدار فوق بسطح 2مترمربع از راه پله ومابقی از عرصه خواهد بود

.مراتب جهت مختومه نمودن پرونده به حضور تقدیم میگردد 

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده و از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد آورد و 
ضرورتی به قلع آن نیست 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  6674728(شش میلیون و  ششصد و  هفتاد و  
چهار هزار و  هفتصد و  بیست و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 155.24  0.1
 

329063  , 1385
 , 1393

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20689 تجدید 
نظر

میدان امام 
حسین 

پشت آتش 
نشانی باالتر 
ااز کالنتري 
15 کوچه 
شهید 

محمدعلی 
 باقر زاده

3-1-10290-303-1-0-0 56
9

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 سه قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 41,953,150
(چهل و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 75  1
 

329063  , 1385
 , 1393

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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  39,660,300
(سی و  نه میلیون و  ششصد و  شصت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.63  0.5
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 155.48 متر 
 مربع می باشد

:  داراي اعیانی احداثی مشتمل بر 3 باب خانه ویالیی به شرح ذیل *--*
( ساختمان شماره یک ) : یک باب خانه دوبلکسی در مجموع به مساحت 62.06 متر مربع  -1

 با مصالح بلوکی و باستناد فیش برق ارائه شده به قدمت سال 1385 می باشد
( ساختمان شماره دو ) : یک باب خانه ویالیی به مساحت 101.35 متر مربع با مصالح  -2
بلوکی  که از این مقدار  به سطح 14.75 متر مربع به صورت سایبان با سربندي ایرانیت می 

باشدو باستناد فیش برق ارائه شده به قدمت سال 1393 می باشد
( ساختمان شماره سه ) :  یک باب خانه دوبلکسی در مجموع به مساحت 70.46 متر  -3
 مربع با مصالح بلوکی و باستناد فیش برق ارائه شده به قدمت سال 1385 می باشد

 واحد هاي مسکونی داراي ورودي مجزي از هم می باشد *---*
واقع گردیده است و با توجه به   R111 برابر طرح تفصیلی جاري ، ملک در پهنه *------*

: زیر بنا احداثی به سطح 233.78 متر مربع
داخل تراکم به سطح 132.57 متر مربع  ( سال 1385 ) -1
داخل تراکم به سطح 22.67 متر مربع ( سال 1385 ) -2
خارج تراکم به سطح 63.93 متر مربع ( سال 1385 ) -3

سایبان احداثی به صورت خارج تراکم به سطح 14.70 متر مربع ( سال 1385 ) -4
 به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی -5

 باستناد خط پروژه شماره 613 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *--------*
حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *---------*

96/382 /ص  به تاریخ 96/03/03 را دارد
.مرابت جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*--------------------------*
احتراما به استحضار می رساند در خصوص موارد مشروحه داراي راي کمیسیون مادهصثد 
بوده لیکن با توجه به اصالح گزارش آیتم شماره 5 ( کسري پارکینگ ) از 3 واحد کسري 
پارکینگ به 2 واحد ، راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد ، برابر گزارش قبلی و به صورت 3 

واحد کسري پارکینگ صارد گردیده است
یک واحد کسري پارکینگ سال 1385 و یک واحد کسري پارکینگ سال 1393 *--*

56
9
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت صدور. دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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  

2360036(دو میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  سی و  شش) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 107.58  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20690 تجدید 
نظر

میدان امام 
حسین پیر 
کالچاي دوم 
بالتر از 

کالنتري 15 
کوچه شهید 

 حسام

3-1-10290-304-1-0-0 57
0

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 خارج تراکم، به مبلغ  

3,322,891(سه میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار و  هشتصد و  نود و  یک) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 40.52  0.5
 

125000  , 1381 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 دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,968,750(ده میلیون 

و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

219375  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 150.74 متر 
 مربع می باشد

: داراي اعیانی احداثی مشتمل بر *--*
یک باب خانه ویالیی مسکونی با مصالح بلوکی  به سطح 99.24 متر مربع که از این مقدار  -1

 به سطح 23.77 متر مربع سایبان با مصالح چوبی و سربندي ایرانیت می باشد
یک باب خانه کسکونی دوبلکسی با مصالح بلوکی به مساحت 48.85 متر مربع که از این  -2

 مقدار به سطح 6.70 متر مربع به صورت راهرو مسقف با سربندي ایرانیت می باشد

 واحد هاي مسکونی داراي ورودي مجزي از هم می باشد *---*
 باستناد فیش برق ارائه شده ، قدمت بنا به سال 1381 می باشد *----*

واقع گردیده است و با توجه به   R111 برابر طرح تفصیلی جاري ، ملک در پهنه *------*
: زیر بنا احداثی به سطح 148.10 متر مربع

داخل تراکم به سطح 107.58 متر مربع (  سال 1381) -1
خارج تراکم به سطح 40.52 متر مربع که از این مقدار به سطح 16.75 متر مربع مسکونی  -2

 و به سطح 23.27 متر مربع به صورت سایبان می باشد ( سال 1381 )
 به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی ( سال 1381) -3

باستناد خط پروژه شماره 613 به سطح 5.31 متر مربع از عرصه در تعریض  *--------*
 می باشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه شماره  *-------*
96/383/ص  به تاریخ 96/03/03 را دارد

.مرابت جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

57
0

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 اینکه ملک در کاربري 
اراضی استفاده مسکونی بوده و باتوجه به قدمت بنا و بلحاظ عدم ضرورت قلع ، 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  869,130(هشتصد و  شصت و  نه هزار و  یکصد و  سی) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 42.92  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 3/97/20702 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس  الله

3-1-10273-13-1-0-0 57
1

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 مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  

3,570,750(سه میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 15.23  1
 

202500  , 1380 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 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,425,000(هفت 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط  متقاضی بصورت یکبابخانه ویالیی نسقی با قدمت سال 
 1380( قبض  برق)  طبق کروکی ارائه شده  بمساحت عرصه حدود  58/15 متر مربع

شامل  یکبابخانه با زیربناي حدود 53 متر مربع و سایبان فلزي با ایرانیت سایه روشن با  
زیربناي حدود  5/15 متر مربع و  داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

.که از بابت احداث موارد فوق بالمانعی ارائه ننموده است
با توجه به خط پروژه 388  بمساحت 4/5 متر مربع در تعریض کوچه 8 متري حد شمال قرار 

.میگیرد
.در سال 1396 بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات جزئی( کف سازیو نما کاري  ) نموده است

.سطح اشغال مجاز80% سطح اشغال موجود 100% میباشد
مراتب  با توجه  به تصمیم کمیسیون بشماره 212549 مورخ 1396/10/21 جهت صدور دستور 

 .تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 عیسی نوري و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر کاهش سطح راه پله و افزودن به زیربناي مفید پیلوت به 

مساحت 6.07 ، در مجموع 4 طبقه از فضاي راه پله تبدیل به فضاي مفید واحدهاي 
مسکونی بمساحت 0.32 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 

32205600(سی و  دو میلیون و  دویست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 6.39  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/02/15 3/97/20703 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 

رجایی سوم

3-1-10002-53-1-0-0 57
2

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 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.ضمناً در خصوص درب براساس ضوابط شهرسازي اقدام گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 72 مورخه  
1395/07/24 می باشد که بصورت 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه انباري در 

زیرشیروانی
با استفاده از ضوابط سقف تراکم به زیربناي کلی 1041/64 متر مربع   صادر گردیده  

است.عملیات ساختمانی درحد نازك کاري است و با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده تا 
:این مرحله

در همکف بسطح 0/13 متر مربع کاهش سطح بنا دارد ضمنا بمساحت 6/07 متر مربع  *--*
از سطح راه پله کاسته و به زیربناي مفید پیلوت افزوده شده است

در طبقات اول تا چهارم در مجموع بسطح 2 متر مربع (هر طبقه 0/5 متر مربع) کاهش  *--*
بنا دارد ضمنا بسطح 0/32 متر مربع در مجموع 4 طبقه از فضاي راه پله تبدیل به فضاي 

.مفید واحد هاي مسکونی شده است
در زیرشیروانی بمساحت 10/57 متر مربع کاهش زیربنا دارد *--*

مطابق پروانه صادره  مالک مجاز به احداث دو درب پارکینگ (یک درب سه متري و  *--*
یک درب 4 متري) بوده که در حال حاضر در محل سه درب موجود می باشد (دو درب سه 
متري و یک درب 4 متري) بنابراین با توجه به نامه شماره  ش ر 39518-394 مورخه  

94/03/27 معاونت محترم شهرسازي و معماري با توجه به اینکه احداث درب مذکور موثر در 
پارك حاشیه اي ملک مورد نظر است (باعث حذف پارك یک خودرو در حاشیه ملک است) 

.پارکینگ شماره 4 مورد تایید نمی باشد (یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد)
ضمناً تایید پارکینگ هاي شماره یک و دو منوط به تامیین عرض دهانه  4/5 متر در زمان 

.صدور پایانکار است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد *--*

57
2

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حمیدرضائی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 26.72 

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 134668800(یکصد و  سی و  چهار 
میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 26.72  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 3/97/20715 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
خبرنگار

3-1-10002-40-1-0-0 57
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 27  مورخه 96/2/23
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 129/5مترمربع بصورت 4  طبقه
بازیرشیروانی بصورت انباري  روي پیلوت در5  واحد مسکونی بازیربناي کل 748/89 
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  سفتکاري است وبرخالف مدلول پروانه 

 : داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 26/72 مترمربع  ( هرطبقه 6/68

   مترمربع ).می باشد ضمن اینکه افزایش بناي ذکر شده کمتر از 5% زیربناي پروانه
صادره است . توضیح اینکه درهمکف بسطح 7/75 مترمربع ودر زیرشیروانی بسطح 15/07 

 مترمربع مجموعا بسطح  22/82 مترمربع نسبت به زیربناي پروانه داراي کاهش بنا
 می باشد رعایت عقب نشینی ورعایت پارکینگ براساس پروانه صادره گردیده است

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

57
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

دیوارگذاري بدون مجوز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,254,750(سیزده میلیون 
و  دویست و  پنجاه و  چهار هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 
درخصوص عقب نشینی مقررمی گردد، شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 

هنگام اجراي طرح اقدام نماید

جریمه 74.39  0.5
 

62500  , 1378
 , 1393

دیوار گذاري 1397/02/15 3/97/20719 بدوي جاده  
خرمشهر 
روبروي 
کوي امام 
رضا بغل 
نانوایی 
لواشی

3-3-10467-60-1-0-0 57
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین  نسقی  محصور واقع در بر 
در سیستم  بمساحت عرصه 299/43 متر مربع می باشد بلوار خرمشهر , طبق سوابق موجود

.دفتر فروش بسطح 21.07 متر مربع-1: ودرخصوص احداث بناي بدون مجوز شامل,. 
, سایبان بمساحت 60.85 متر مربع -2

,سرویس بهداشتی بسطح 3.93 متر مربع -3
محوطه تجاري بسطح 213.58 متر مربع  داراي راي کمیسیون تجدید نظر بشماره  -4

1394/04/13 بوده   و به  شغل نمایشگاه اتومبیل محکوم به پرداخت جریمه گردیده 12567
سپس برابر راي استنکاف از پرداخت جریمه بشماره 2096مورخه 95/04/14 به تخریب بنا 
که مالک اقدام به تخریب کلیه اعیانات باستثناي دیوارهار جانبی نموده   محکوم گردیدند
داراي دیوار گذاري بدون مجوز بطول حدود 74/39 متر (حدود   : .ودیواراي موجود شامل

قدمت سال 1393 و بطول حدود 53/32 متر  11/05 متربلوکی و حدود 10/02 متر نرده فلزي با
ضمنا برابر خط پروژه بشماره 703 بمساحت حدود 31/48 متر  . با قدمت 1378)می باشد
(بطول حدود 16/20 متر از دیوار گذاري در تعریض ,مربع در تعریض بلوار خرمشهر قرار دارد
حال مالک اظهار نموده که مبلغ خالف صدراالشاره را به حساب شهرداري واریز قرار دارد)
به تخریب اعیانات  نموده حالیه باتوجه به موارد فوق  نموده وپس از واریز خالف اقدام
. از شهرداري را دارد درخواست استرداد وجوهات پرداختی از بابت خالف ساختمانی

.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

57
4

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 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20725 تجدید 
نظر

مدرس 
انتهاي 
گلسرخ  
روبروي 
صنایع 
   چوبی

3-1-10270-88-1-0-0 57
5

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 1.25 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 488,188,000(چهارصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 157.48  1
 

3100000  , 1392 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 75,516,000(هفتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  شانزده هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 243.6  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 159586  مورخه 96/8/11 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد  
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به مساحت 

عرصه حدود 116   مترمربع می باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  3 طبقه روي پیلوت  فاقد راه پله به  

 . بام  شامل
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -1

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -2
. طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -3
. طبقه سوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع-4

با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1392   را نموده وبراساس ضوابط براي 3 واحد مسکونی نیاز 
به 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم دارد که تعداد دو واحد آن رعایت و کسري یک  واحد 

. پارکینگ  مسکونی   دارند
الزم به ذکر است که براساس طرح تفصیلی جدید تراکم همکف 70% وتراکم طبقات %140  
وتعداد طبقات مجاز دو طبقه می باشد که در مجموع کل زیربنا درحد طبقات مجاز بسطح  

 57/21 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح
مترمربع درحد تراکم ویک طبقه بسطح 100/27 مترمربع مازاد برتعداد طبقات مجاز  243/6

  . طرح تفصیلی می باشد
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 963 وانعکاس ملک برروي آن کوچه بصورت 8 متري 

وفاقد عقب نشینی می باشد . حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق وزارت راه 
 وشهرسازي  رادارد

  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

57
5

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 1.25 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  161,577,600(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 53.82  1
 

3100000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/02/08 3/97/20731 تجدید 
نظر

خیابان 
شهداء 
کیژده  

علیزاده-بها
ر

3-3-10509-2-1-0-0 57
6
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 براي احداث انباري زیرشیروامنی، متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد 

بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (960000 ریال) مندرج در راي بدوي را به ضریب 1 برابر تقلیل و 

دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  9657600(نه میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 10.06  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20731 تجدید 
نظر

خیابان 
شهداء 
کیژده  

علیزاده-بها
ر

3-3-10509-2-1-0-0 57
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 112 به تاریخ 94/11/28 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 238.57 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  اسکلت می باشد *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 2.96 متر مربع ( از این مقدار به سطح 2.46 متر مربع  -1

 سایبان با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 37.44 مترمربع ( هر طبقه به سطح 12.48  -2

مترمربع )
احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 10.06 متر مربع -3

توسعه راه پله به بام در زیر شیروانی  به سطح 5.88 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.74  متر مربع و در  -5

طبقات به سطح 6.30 مترمربع
در هنگام صدور پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده است *---*

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*
 رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست *------*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامیست *-------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 ( گزارش جهت بروز رسانی )

57
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جریمه بمبلغ 101203200(یکصد و  یک میلیون و  دویست و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 30.12  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20732 تجدید 
نظر

شهدا  
میدان 
زرجوب 
ژاله-

41866455
34

3-2-10199-24-1-0-0 57
7

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی بشماره 118 مورخ 
1395/10/27  می باشد که بصورت 4/5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی در 4 واحد 

 مسکونی
با زیربناي کل  670/97 متر مربع  با استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 75/10  
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفت کاري است وتاکنون زیرشیروانی احداث 

. نگردیده
وبرابر نقشه ارائه شده تا این مرحله داراي افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی 

 چهارم بسطح 30/12 مترمربع می باشد ( هرطبقه 7/53 مترمربع ) ضمن اینکه افزایش بناي
 . ذکر شده کمتر از 5درصد زیربناي پروانه می باشد

توضیح اینکه درهمکف نسبت به زیربناي پروانه بسطح 4/26 مترمربع داراي کاهش بنا می 
 باشد ورعایت پارکینگ میگردد . حالیه درخواست  پاسخ استعالم بانک  رادارد

  . مراتب جهت دستور تقدیم 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، با عنایت به قدمت بنا، 
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 تبدیل بخشی از پیلوت 
به واحد مسکونی، به مبلغ  11,016,000(یازده میلیون و  شانزده هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 64.8  2
 

85000  , 1389 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

1397/02/08 3/97/20735 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی 
-41747
63764

3-2-10164-21-1-0-0 57
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه  شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی211مورخ **--**
72/12/25در1/5طبقه و  یک واحد مسکونی و پایانکار5492مورخ 74/4/11 با مساحت 

 179.3مترمربع
که پس از دریافت پایانکار مجدداً  با دیوار گذاري به طول5/8متر با سنگ بلوك **--**
حیاط را به دو قسمت تقسیم و قسمتی از سطح پیلوت را به مساحت حدود64/8مترمربع
تبدیل به یک واحد مسکونی نمودند که پرونده به کمیسیون ارسال اما از بابت  **--**

اضافه بناء به صورت سایه کنسول  به مساحت حدود10/9مترمربع و تبدیل همکف فاقد راي و
در خصوص  اضافه بناء  در طبقه اول به مساحت  حدود5/8مترمربع  و دو واحد **--**
کسري پارکینگ داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 71560مورخ 90/5/10 

. می باشد
مجددا از بابت بناي تبدیلی در همکف به مساحت 64.8مترمربع برابرصورتجلسه **--**
شماره20735مورخه97/2/8کمیسیون تجدیدنظرداراي پرونده مختومه در واحد خالف می 

.باشد
ضمناً اضافه بناء به صورت سایه کنسول  به مساحت حدود10/9مترمربع با توجه به **--**

.عدم استفاده از پیلوت به صورت پارکینگ تخلف محسوب نمی گردد
ضمنا اضافه بناي همزمانسازدر طبقه اول در زمان ارسال به کمیسیون به مساحت  **--**  

       .2.5مترمربع اضافه تر ارسال گردیده است
                                         ************************-----------------

***************************
.از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد**--**

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
.انتهاي بن بست فاقد عقب نشینی قرار دارد**--**

.مراتب جهت استعالم بانک به حضور تقدیم میگردد**--**

57
8

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 19.6 مترمربع مستندا به تبصره 
دو ماده صد ضمن نقض  راي بدوي با اخذ جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 

(960000) ریال به مبلغ 23,520,000(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  بیست هزار 
)ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 19.6  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20737 تجدید 
نظر

کوي حاتم  
رسالت 

کوچه شهید 
 پور همرنگ

3-2-10182-16-1-0-0 57
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 31,869,600(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  نه 
هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 18.97  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/02/08 3/97/20737 تجدید 
نظر

کوي حاتم  
رسالت 

کوچه شهید 
 پور همرنگ

3-2-10182-16-1-0-0 57
9

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  416,766,000(چهارصد و  شانزده میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 99.23  1.25
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 30**--**
مورخ 96/02/25 به صورت 3/5طبقه  با انباري در زیرشیروانی با مجموع مساحت 350.93

 مترمربع
که با استفاده از سقف تراکم اعطائی زمان پروانه به مساحت 18.97مترمربع **--**

.صادرگردیده است
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شدهساختمان در مرحله اتمام سفت کاري **--**
می باشدو  موارد تخلف زیر بر خالف مدلول پروانه وخارج از طول 60% وبیشتر از 5% مساحت 

:پروانه مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم به مساحت 16.88مترمربع به صورت پیلوت درطبقه **--**

همکف
اضافه بناء خارج از تراکم به مساحت 27.45 در هرکدام از طبقات اول تا سوم**--**

اضافه بناء به صورت توسعه انباري در زیرشیروانی  به مساحت 19.6مترمربع در  **--**
پشت بام که از این مقدار 1.22مترمربع انباري بیشتر از 5 متر و مشمول پرداخت عوارض در 

.آمددي می گردد
.در مجموع118.83مترمربع تخلف زیربنائی دارند **--**

.18.97مترمربع عدم رعایت  سقف تراکم زمان پروانه دارند **--**
رعایت 3 واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد.(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**

.سطح اشغال همکف در زمان پروانه 58.56% و در حال حاضر66.98% می باشد **--**
کسري حد نصاب فضاي باز در زمان صدور گواهی عدم خالف قابل دریافت می **--**

.باشد
.عرصه حد جنوب آزاد سازي نشده است**--**

در اجرا ساختمان با آسانسور اجرا شده است که در زمان پروانه فاقد اسانسور بوده **--**
.است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

57
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 اینکه سابقا مالک در خصوص اضافه بنا بر خالف 
مدلول پروانه در همکف( بمیزان 13.43مترمربع) به پرداخت جریمه محکومیت حاصل 
نموده و احداث طبقات بعدي نیز تبعابا لحاظ میزان مساحت طبقه همکف ، بنا میگردد 

و بعلت قطعیت راي دربناي همکف ، صدور راي تخریب در طبقات باالتر به همان 
مساحت اضافی معقول نمی باشد ، مضافابر اینکه میزان تخلف صورت گرفته در حدي 
نیست که موجب تضییع حقوق پالك مجاور گردد، لذا ضرورتی بر قلع احراز نمیگرددو 

ضمن  نقض راي بدوي با توجه به موقعیت مکانی بااعمال  ضریب1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 67,687,200(شصت و  
هفت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 13.43  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 3/97/20738 تجدید 
نظر

امین الضرب 
- ژاندارمري 
- کوچه 
شهید 

همرنگ نژاد 
- پالك 19

3-3-10019-105-1-0-0 58
0

توضیحات بازدید احتراماً پالك مورد بازدید داراي  پروانه احداث بنا مرحله اول  بشماره 112 - 96/03/30 
بصورت 3.5 طبقه در 3  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي

.کلی 540/99 متر مربع میباشد 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اجراي سقف دوم بوده  و با توجه به سوابق موجود از بابت 

اضافه بنا در همکف بسطح 13/43 متر مربع داراي گواهی عدم خالف بشماره 
3/33/507756 مورخ 96/10/11 می باشد

حالیه در طبقه اول ساختمان نیز بر خالف مدلول پروانه صادره بسطح 13/43 متر مربع اضافه 
بنا دارد

ضمنا  الزم به ذکر است با توجه به اطالعات مندرج در سیستم داراي شکایت از طرف پالك 
همسایه ضلع شرق (بدلیل اضافه بنا) میباشند که ملک شاکی  داراي پایانکار وفاقد خالف 

 . مجدد  می باشد
.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 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 
ضریب 1.5) جریمه به مبلغ 538977600(پانصد و  سی و  هشت میلیون و  نهصد و  

هفتاد و  هفت هزار و  ششصد)  ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد..

جریمه 106.94  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20739 تجدید 
نظر

دیانتی خ  
استقالل - 
12متري 
 استقالل

3-3-10335-5-1-0-0 58
1

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 عدم ضرورت قلع بنا ، ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
توسعه بناي تجاري به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري باتوجه به موقعیت ملک 

ازنظرمکانی با اعمال ضریب4  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 117,465,600
(یکصد و  هفده میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 8.74  4
 

3360000  , 1393 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/02/08 3/97/20739 تجدید 
نظر

دیانتی خ  
استقالل - 
12متري 
 استقالل

3-3-10335-5-1-0-0 58
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 809,323,200(هشتصد و  نه میلیون و  سیصد و  بیست و  سه هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 137.64  1.75
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
انباري در زیرشیروانی با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (960.000 
ریال ) جریمه بمبلغ 12124800(دوازده میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 8.42  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص تراکم اعطائی راي بدوي جریمه بملغ 24,914,400(بیست و  چهار میلیون و  
نهصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 14.83  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 320 به تاریخ 92/12/22 به صورت 3 طبقه  بروي یک باب مغازه به سطح 

14.99 متر مربع و در 3 واحد مسکونی  با زیربناي 490.62 متر مربع برابر راي کمیسیون ماده 
5 به شماره 92/11/13587/ص به تاریخ 92/03/16 می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.32 متر مربع -1

 تبدیل بخشی از پیولت به مغازه به سطح 8.74 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 57.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 19.32  -3

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 137.64 مترمربع -4

احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 8.42 متر مربع -5
توسعه راه پله به بام  به سطح 14.83 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  2.74 متر مربع -7
در هنگام صدور پروانه به سطح 19.94 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد ( افزایش تعداد واحد به دلیل احداث طبقه مازاد  -9
 می باشد )

رعایت پارکینگ برابر ضوابط زمان صدور پروانه می گردد *--*
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

58
1

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  
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20741 تجدید 
نظر

دیانتی  
-ماهی 
رودخان   
بن بست 
جانباز

3-3-10108-42-1-0-0 58
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 111,445,000(یکصد و  

یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 71.9  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20741 تجدید 
نظر

دیانتی  
-ماهی 
رودخان   
بن بست 
جانباز

3-3-10108-42-1-0-0 58
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 110.54 3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

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  
388926000(سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار ) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 125.46  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 37 مورخه 93/6/6  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 71/9  مترمربع بصورت  4 طبقه روي 

  پیلوت در 2
واحد مسکونی بازیربناي کل 395/27    مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  

 : نازك کاري   است و برابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/34 مترمربع -1

 . کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 3/32 مترمربع-2
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 53/36 مترمربع ( هرطبقه  -3

 13/34 مترمربع )
کا هش سطح راه پله درطبقات اول الی چهارم وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 10/44 -4

 مترمربع ( هرطبقه 2/61 مترمربع )
افزایش تعدد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد که مساحت واحد مورد نظر  -5
یکواحد در طبقه دوم به کسر افزایش بناي ذکر شده بسطح 55/27 مترمربع ویکواحد 

 . درطبقه چهارم بسطح 55/27 مترمربع می باشد
باتوجه به اینکه جانمایی پروانه بصورت عقب ساز بوده و  افزایش بناي ذکر شده که منجر  -6
به برساز بودن ملک گردیده مجاز به نصب 2 درب 3 متري بوده که اقدام به نصب درب با 

عرض بیش از 3متر نموده ودرصورت
اصالح آن تاثیري درپارك حاشیه اي ندارد براي 4 واحد مسکونی براساس ضوابط کسري  

یکواحد پارکینگ درآمدي وکسري یکواحد پارکینگ کمیسیونی دارند . رعایت عقب نشینی 
گردیده ودرراه پله به بام بسطح 8/59 متر

مربع نسبت به زیربناي پروانه داراي کاهش بنا می باشد داراي سوابق درواحد خالف می 
باشد که برابر صورتجلسه مورخه 96/11/29 می باشد که درخصوص افزایش تعداد واحدها 

 حکم پرداخت جریمه منتفی وحکم به ابقاء
واحدهاي مسکونی صادرگردیده ضمنا باتوجه به اینکه افزایش بناها منجر به تغییر جانمایی 
گردیده بود  درفرم تحلیل  مساحت تغییر جانمایی حذف گردیده است .اما با عنایت به 

 گزارش اصالحی فوق راي تجدید نظر بدون
مدنظر قراردادن گزارش جدید براساس گزارش اولیه صادرگردیده    مراتب باتوجه به 

 . درخواست واحد محترم خالف مبنی بر بروزرسانی گزارش جهت دستور تقدیم میگردد

58
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب1.5 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20745 تجدید 
نظر

خ الهیجان  
- جنب 

مجتمع الله  
شهرك 

فرهیختگان 
 کوچه سوم

3-2-10224-164-1-0-0 58
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص تراکم اعطائی منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي عینا تایید میگردد

جریمه 30  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا راي بدوي عینا تایید میگردد

سایر 70 3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  با اعمال  ضریب 
1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 
379,440,000(سیصد و  هفتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 81.6  1.5
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 77 مورخه 94/10/12 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب دو واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 347.29 متر مربع صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد نازك کاري می باشد و برابر پالن 
:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 19.59متر -1
 مربع بانضمام تبدیل 0.81 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2
بمساحت 58.77 متر مربع (هر طبقه بسطح 19.59متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0.81 
متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 2.43 متر 

.مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
.بمساحت 1.09 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه (تخلف مازاد بر سطح %5  -4
..زیربناي پروانه) به مساحت 30  متر مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

مطابق پروانه صادره طبقات دوم و سوم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی لحاظ شده -5
است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی تبدیل شده است  که در 
مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از دو به سه افزایش یافته است بنابراین با توجه 
به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت معماري و شهرسازي در طبقه سوم 
بمساحت 90/40 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش واحد دارند که بسطح 19.59 متر مربع از 
این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است و 
بسطح 0.81 متر مربع مربوط به تبدیل فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی می 

.باشد
با توجه به افزایش تعداد  واحد هاي مسکونی و عدم تامین پارکینگ بدون مزاحم یک -6.

.واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
شایان ذکر است در زمان تهیه گزارش حاضر عملیات اجرایی ساختمان به اتمام نرسیده -7
بود  فلذا هر گونه مغایرت احتمالی در زمان صدور گواهی پایانکار قابل بررسی مجدد می 

.باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي  صدور گواهی عدم خالف را دارند  مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

58
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 حمید توحیدي فر موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر افزایش بنا مازاد برتراکم به مساحت 8.92 مترمربع ، عدم رعایت 
عرض حیاط خلوت به مساحت 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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 70156800(هفتاد میلیون و  یکصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر 
و اعالم میدارد.

جریمه 13.92  1.5
 

3360000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/02/15 3/97/20746 بدوي خ  
خبرنگار-نب
ش کوچه 
   دوم

3-1-10002-70-1-0-0 58
4

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 142 - 96/09/21 
بصورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي

. کلی 335.44 متر مربع صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فونداسیون(اتمام بتن ریزي ) بوده و در اینمرحله بسطح 

. 13.92 متر مربع اضافه بنا خارج از تراکم دارند
از مقدار فوق بسطح حدود 5 متر مربع بصورت عدم رعایت (عرض 2 متر) حیاط خلوت است

 .
. برابر نقشه هاي ارائه شده فاقد پنجره و اشرافیت است
. تا اینمرحله اضافه بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه است

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره 251258مورخ 96.12.10در خصوص سال 

وقوع تخلف ساختمانی که سال 92 را تایید نموده است لذا راي جریمه به مبلغ 
1,516,788,000(یک میلیارد و  پانصد و  شانزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت 

هزار ) ریال عینا تایید می گردد 

جریمه 300.95  1.5
 

3360000  , 1392 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/02/08 3/97/20747 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهدا   
داودزاده
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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 ،را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 

جریمه بمبلغ 61,236,000(شصت و  یک میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار )  ریال 
عینا تایید میگردد.

جریمه 36.45  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی بشماره  406مورخ 1391/12/28با **--**
استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 36/45متر مربع بصورت یک دستگاه  ساختمان بتنی  

 4/5طبقه
در 4واحد مسکو نی با زیربناي525/5متر مربع صادر گردیده که عملیات  **--**

ساختمانی در حال بهره برداري بوده و بابت اضافه بنا بشرح ذیل داراي سوابق در واحد خالف 
:میباشند

اضافه بنا در همکف بمساحت  58/13 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات 1و2و3و4 بمساحت 232.52 متر مربع  (هر طبقه 58.13 متر مربع ) -2

 کاهش زیر بنا در سطح راه پله به بام بسطح 2/55متر مربع -3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1.78 مترمربع  و در  -4

 طبقات بمساحت 8.52 مترمربع (هرطبقه 2.13 مترمربع )
تعداد واحدهاي مسکو نی از چهار واحد به هفت واحد افزایش یافته و کسري پارکینگ  -5

.ندارد
  .بمساحت 19.23 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند-6

 بمساحت 36/45متر مربع اضافه بناي تراکمی-7
.در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده تغییراتی مشاهده نگردید**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مجید مصطفی نژاد و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

139.04مترمربع 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 934348800(نهصد و  سی 
و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 139.04  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/15 3/97/20752 بدوي  
بلوارانصاري 
ك چاپ 
جاوید ك 
  شعاعی 2
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در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 92.75 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ155820000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست هزار )  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 92.75  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 انباري در زیرشیروانی(داخل تراکم) به مساحت 1.91 مترمربع 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 

ارزش معامالتی (960/000 ریال) بمبلغ  183360(یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  سیصد 
و  شصت) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 1.91  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 3/97/20752 بدوي  
بلوارانصاري 
ك چاپ 
جاوید ك 
  شعاعی 2
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در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 1.26 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

(960/000 ریال) بمبلغ  2419200(دو میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 1.26  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 29  مورخه 96/2/24  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 92/75   مترمربع بصورت 4  طبقه
بازیرشیروانی بصورت انباري  روي پیلوت در4  واحد مسکونی بازیربناي کل 529/61   

مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وبرخالف مدلول پروانه 
 : داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/17 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 95/64مترمربع  ( هرطبقه  -2

 .23/91 مترمربع )
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات دوم الی چهارم بصورت کنسول غیر مجاز به سمت  -3

 معبر بسطح 28/35 مترمربع ( هرطبقه 9/45 مترمربع )
کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی چهارم بسطح 1/88 مترمربع وتبدیل آن به بناي  -4

 مفید ( هرطبقه 0/47مترمربع )
افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 3/17 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 1/26 مترمربع  -5

. انباري بیش از 5 مترمربع می باشد

توضیح اینکه افزایش بناي ذکر شده بیش از 5% زیربناي پروانه صادره بوده ورعایت عقب 
 . نشینی وپخ مربوطه ورعایت پارکینگ  براساس پروانه صادره گردیده

حالیه درخواست صدور مجوز حفاري آسفالت قدیم درمعبر 14 متري بصورت عرضی به طول 
 . 8 متر جهت انشعاب گاز  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 3برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

106,848,000(یکصد و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 10.6  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/02/22 3/97/20759 بدوي سه راه  
فرزانه 

ارشاد بعداز 
موسسه مهر
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در خصوص      114.27  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.

سایر 114.27 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درطبقه سوم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 828,324,000(هشتصد و  بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 98.61  2.5
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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 430,970,400(چهارصد و  سی میلیون و  نهصد و  هفتاد هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 85.51  1.5
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 140مورخ **--**
93/12/24 در 2 واحد مسکونی  با یک باب مغازه به مساحت  کلی 481/10مترمربع می باشد
که مطابق بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/09/10با احداث سه طبقه  **--**
به صورت دو واحد مسکونی بر روي پیلوت و یک باب تجاري به مساحت 15مترمربع که طبقه 

 سوم
به صورت 50درصد سایر طبقات از معبر 18 متري جهت حفظ سیما ومنظر شهري با **--**

. رعایت سایر مقررات طرح مصوب موافقت گردیده است
از سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه استفاده نگردیده است.با توجه به **--**

:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم ، خارج از طول 60درصد به عمق متوسط 3/14متر در همکف به -

مساحت 22/50مترمربع به صورت پیلوت (به کسر6.3مترمربع  سایه کنسول)
توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل پیلوت به مغازه  به مساحت 10.60 مترمربع درهمکف -

(مغازه فاقد بالکن و فعالیت در زمان بازدید)
اضافه بناء خارج از تراکم ، خارج از طول 60درصد به عمق متوسط 3/14متر در طبقه اول و -

  دوم هر کدام  به مساحت 22/50مترمربع به صورت مسکونی
اضافه بناء خارج از تراکم ، داخل طول 60درصد به عمق متوسط 8/54متر در طبقه سوم  به -
مساحت 98.61مترمربع به صورت مسکونی (6.32مترمربع با عمق  0.82متر   به صورت پیش 

آمدگی داخل حیاط می باشد )
توسعه انباریها در زیرشیروانی به مساحت 18.01مترمربع-

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی با تبدیل تعداد واحدها از دو به سه واحد مسکونی و -
حذف راه پله داخلی طبقه 2 به 3 که مساحت واحد کوچکتر در طبقه دوم 136/77متر مربع 

 می باشد
و از این مقدار  به سطح 22/50متر مربع  در اضافه بناء محسوب گردیده است بنابر **--**

.این  به مساحت 114/27 متر مربع   اضافه بنا بابت  افزایش تعداد واحد دارند
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند (پارکینگ شماره 1با توجه به انجام اصالح ستون -

 و تامین  راه عبور 2متر مورد تایید می باشد)
 .رعایت حد نصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی میگردد-

ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد و دربهاي ماشین رو ، آسانسور  اجرانگردیده -
.است

.مراتب جهت گزارش شروع عملیات به حضور تقدیم میگردد 
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7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 33,573,000(سی و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 3.61  3
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/02/15 3/97/20767 تجدید 
نظر

پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري
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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 291,415,500(دویست و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  
پانزده هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 62.67  1.5
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص دوباب 
کسري پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 
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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص افزایش واحد رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. سایر 63.66 3100000  , 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 2.5به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 593,386,500(پانصد و  نود و  سه میلیون و  سیصد و  

هشتاد و  شش هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 109.38  1.75
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  109مورخه   
93/11/16 می باشد که برابر بندیک صورتجلسه مورخه 1393/9/10 مصوبه کمیسیون ماده 5  

  بصورت دوطبقه بازیرشیروانی دریک واحد مسکونی
برروي پیلوت و یکباب مغازه بسطح 15 مترمربع و با زیربناي کل 311/33مترمربع  بدون 
استفاده از سقف تراکم   وبدون استفاده از تراکم تشویقی آسانسور با یکواحد کسري 

  پارکینگ تجاري  صادرگردیده عملیات ساختمانی
 .   روبه اتمام است  ودرخصوص

افزایش بناي خارج از تراکم و خارج از 60 % طول زمین درهمکف بصورت پیلوت  بسطح  -1
 15/05مترمربع

کاهش سطح راه پله وحذف آسانسور درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم   -2
 . بسطح 5/49  مترمربع

تبدیل قسمتی از پیلوت وتبدیل آن به تجاري بصورت توسعه مغازه بسطح  3/61   -3
  . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقات اول ودوم بسطح 30/10   -4
 . مترمربع

کاهش سطح راه پله وحذف آسانسور درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید  مازاد برتراکم  -5
 . بسطح 10/98  مترمربع

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقع سوم بسطح 109/38   -6
 . مترمربع

 . افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 1/05 مترمربع -7
افزایش واحدهاي مسکونی از یکواحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي یکواحد در طبقه   -8

دوم به کسر افزایش بناي ذکر شده دراین طبقه به مساحت 63/66 مترمربع می باشد 
 وافزایش واحد درطبقه سوم

 .. که کل زیربناي آن بصورت افزایش طبقه گزارش گردیده است
کسري تعداد دو واحد پارکینگ مسکونی دارند . داراي گزارش درواحد خالف می باشد   -9

 که درحال بررسی بوده خالف جدیدي مشاهده نگردید
حالیه درخواست  بررسی فرم تحلیل از طریق دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد گردیده  

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سیدجواد جعفري منش نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.94.12802 مورخ 94.5.6 مطروحه در دیوان عدالت اداري 
که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970902801824 مورخ 95.5.2 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 28 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 73569 مورخ 

96.4.19 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 یک برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي خارج از تراکم بمساحت 223.4 

مترمربع  به مبلغ 692540000(ششصد و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) 
ریال محکوم و اعالم میدارد. . ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.راي صادره 
قطعی و الزم االجراست.

جریمه 223.4  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/26 3/97/20770 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده  
سنگر-روبر
وي انبار 

نفت  داخل 
بن قدر

3-1-10225-33-1-0-0 58
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در خصوص اعتراض آقاي سیدجواد جعفري منش نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.94.12802 مورخ 94.5.6 مطروحه در دیوان عدالت اداري 
که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970902801824 مورخ 95.5.2 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 28 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 73569 مورخ 

96.4.19 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 
صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به بناي داخل تراکم به متراژ 134.6 مترمربع  

به مبلغ 41726000(چهل و  یک میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار ) ریال 
محکوم و اعالم میدارد. . ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه 
مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.راي صادره 

قطعی و الزم االجراست.

جریمه 134.6  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  به مساحت عرصه 
91/12مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی 3/5 طبقه که درخصوص احداث بناي 

 . بدون مجوز شامل
  . همکف بصورت پارکینگ  باارتفاع حدود 3متر بازیربناي 89/5مترمربع  -1

 . طبقه اول  بصورت بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 89/5مترمربع    -2

  . طبقه دوم  بصورت بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 89/5مترمربع    -3

طبقه سوم بصورت بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 89/5مترمربع . با رعایت 3    -4
واحد پارکینگ داراي سوابق درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه تجدید نظر 

 مورخه
کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده . حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون  94/5/6

ماده صد برابر نامه شماره 256394  مورخه 96/12/17 براساس دادنامه شماره 
9509970902801824

مورخه 95/5/2 دیوان عدالت اداري راي فوق را نقض ودرخواست بررسی مجدد براساس 
ومساحت عرصه   R121  ضوابط جاري را نموده که با عنایت به قرار گرفتن ملک درپهنه

باقیمانده کمتر از 100
مترمربع تراکم همکف 80%   وتراکم طبقات 80%  که از کل بناي احداثی بسطح 223/4  

 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 134/6  مترمربع درحد تراکم می باشد
وبرابر خط پروژه   شماره 388  کوچه ها بصورت 10 متري و بسطح حدود 7 مترمربع داراي 

 .   عقب نشینی که  از اعیان احداثی  درهرطبقه می باشد
. مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 49.81 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/02/15 3/97/20772 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
پارس 3 
فرعی 2 - 
باالتر از 
پردیسان

3-3-10058-1-1-0-0 590

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 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  935,424,000(نهصد و  سی و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) 
ریال تایید می نماید.

جریمه 139.2  2
 

3360000  , 1395 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 97,944,000(نود و  هفت 

میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 58.3  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  105 مورخه 94/11/19
 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح58/3   مترمربع بصورت 4  طبقه روي 

پیلوت در3  واحد مسکونی
بازیشیروانی بصورت انباري  بازیربناي کل 387/6   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی 
 : درحد  سفت کاري است وبرابر آخرین  نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 .  افزایش بنا درهمکف بسطح 19/6 مترمربع -1
 . افزایش بنا در طبقه اول بسطح 29/9 مترمربع -2
 .  افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 29/9 مترمربع -3
 .  افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 29/9 مترمربع -4
 . .افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 29/9مترمربع -5

افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد که زیربناي واحد کوچکتر به کسرراه   -6
پله و  افزایش بناي ذکر شده در طبقه چهارم بسطح 49/81مترمربع می باشد . رعایت 

پارکینگ میگردد حالیه درخواست صدور گواهی
 . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
3 برابر ارزش معامالتی، درخصوص عدم رعایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم، به 

مبلغ  350,582,400(سیصد و  پنجاه میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 34.78  3
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/02/08 3/97/20774 تجدید 
نظر

انصاري   
مستشاري

3-3-10021-39-1-0-0 591

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 179,046,000

(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 30.45  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 86 به تاریخ 95/08/15 به صورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه پنجم  و در 8 واحد مسکونی با زیربناي 1307.84 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 6.61 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 22.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

7.56 مترمربع )
الزم به توضیح می باشد بخشی از توسعه بنا در هر طبقه به سطح 6.66 به دلیل  *---*
 احداث تراس با سازه غیر همگن ( فلزي ) و متصل به سازه اصلی ( بتنی ) می باشد

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1.16 مترمربع  -3
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 34.78 مترمربع که از این مقدار به سطح  33.62 متر  -4

مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.17 متر مربع و در   -5
طبقات ( اول تا سوم ) در مجموع به سطح 0.51 مترمربع  (اضافه بنا تراکمی جهت محاسبه 

درآمدي )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 1.30 مترمربع می باشد ---( جهت محاسبات 

درآمدي )

با توجه به متراژ تخلفات ساختمانی کمتر از 5 % کل زیربنا پروانه ساختمانی صادره  *----*
، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد

تعداد 3 لنگه درب ماشین (  به طول 4.60 + 4.60 + 3.10 متر ) احداث نموده که با  *-----*
توجه به طول درب و عدم تامین پارك حاشیه اي در زمان پروانه  پروانه ، اکنون نیز رعایت 

نمی گردد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

رعایت پوشش مناسب نماي جانبی می گردد ( حلب رنگی ) *-------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
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دستورات مقتضی به حضور 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 78.01  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/02/11 3/97/20775 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس-پیر
کالچاي 
روبروي 

 کالنتري 15

3-1-10284-35-1-0-0 59
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 52981200(پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  یک هزار و  
دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 22.15  1
 

1220000  , 1395 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 برابر ارزش معامالتی راي به 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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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 107 مورخه 95/10/06 در 4/5طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 505/18 متر مربع صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی به انجام رسیده درسفید کاري  می باشد و  پروانه صادره  
اعتبار دارد حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 12/31متر مربع می باشد (بمساحت -1
6/45 متر مربع از این مقدار بصورت سایبان بتنی (با پایه هاي فلزي) در محوطه حیاط در 
حد جنوب و بمقدار 3/57 متر مربع بصورت سایبان بتنی در حد شمال ملک و در محدوده 

حیاط خلوت احداث شده  است)
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 9/16 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 2/29 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 0.34 متر مربع از فضاي راه پله در 

طبقات سوم و چهارم ( در مجموع بسطح 0/68 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی 
.تبدیل شده است

.بمساحت 1/55 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3
مقدار اضافه بناي ایجاد شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4

مطابق پروانه صادره طبقات سوم و چهارم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی لحاظ -5
شده است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی تبدیل شده است  

که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از سه به چهار افزایش یافته است 
بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت معماري و 

شهرسازي در طبقه چهارم بمساحت 80/64 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش واحد دارند 
که بسطح 2/29 متر مربع از این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور قبالً با توجه به 
بند دوم لحاظ شده است و بسطح 0/34 متر مربع مربوط به تبدیل فضاي راه پله به فضاي 

.مفید واحد هاي مسکونی می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4  و عدم تامین پارکینگ مطابق  -6

ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 256435200(دویست و  پنجاه و  شش میلیون و  چهارصد و  سی و  

پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 76.32  1
 

3360000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/02/08 3/97/20776 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 

پشت اتش 
نشانی 

شهرك فجر 
ازادگان 
چهارراه 

اتش نشانی 
خیابان 10
متري

3-1-10284-41-1-0-0 59
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (960.000 ریال ) جریمه بمبلغ 

14860800(چهارده میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 15.48  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماپالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه اصالحی به شماره161**--**
.مورخ 93/12/28 که پروانه در تاریخ 95/02/29 اصالح گردیده است

پروانه با استفاده از سقف تراکم اعطائی به میزان 155.82مترمربع در 4واحد  **--**
مسکونی با زیربناي 526.19مترمربع صادرگردیده است.(پروانه فاقد اعتبار است)

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اجراي نازك کاري **--**
 می باشد که تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر در محدوده  بیشتر از 5% پروانه می **--**
:باشد

اضافه بناء خارج از طول 60% خارج از تراکم به مساحت 10.24مترمربع به صورت **--**
 پیلوت جهت پارکینگ در همکف

اضافه بناء خارج از طول 60% خارج از تراکم به مساحت 65.921مترمربع به صورت **--**
مسکونی از طبقه اول تا چهارم (هرطبقه 16.48مترمربع)

 اضافه بناء به صورت توسعه انباري در زیر شیروانی به مساحت 15.48مترمربع**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

دربهاي پارکینگ در زمان بازدید اجرا نشده بود(مجاز به دو درب 3متري)**--**
.سطح اشغال همکف از 53.82% در زمان پروانه به 59/15% افزایش یافته است **--**
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و صدورگواهی عدم خالف به حضور تقدیم **--**

.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 227,001,600(دویست و  بیست و  هفت میلیون و  یک هزار و  

ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 86.89  1.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20777 تجدید 
نظر

امین ضرب   
علی 

محمدي ك 
طالبی

3-2-10083-172-1-0-0 59
4

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  ساختمانی  شماره 47 مورخ 94/8/11 
می باشد که  با زیربناي کل 439/22مترمربع  در یک واحد مسکونی  صادرگردیده  عملیات 

:  ساختمانی به اتمام رسیده ودرخصوص
.  افزایش بنا در طبقه همکف به مساحت 1/14مترمربع -1

افزایش بنا در طبقه اول و دوم بسطح 19/78 مترمربع هر طبقه به مساحت 9/89مترمربع  -2
 داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 18233مورخ 95/07/06 مبنی برپرداخت  جریمه 

می باشد و پرونده مختومه  وبراي آن
. گواهی عدم خالف به شماره 357138 مورخه 95/12/18 صادر گردیده است

الزم به ذکر است که برابر پروانه درهمکف بسطح 25/28 مترمربع به عنوان سونا وجکوزي 
پیش بینی گردیده بود حال با عنایت به عملیات اجرایی بسطح 48/53 مترمربع در همکف 

 به عنوان سالن ورزش پیش بینی گردیده که مقدار
 . مترمربع از آن مازاد بر 35%  تاسیسات زیربنا در همکف می باشد 28/3

ضمنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 58/59 مترمربع نسبت   به پروانه صادره افزایش 
بناي مازاد برتراکم بصورت انباري  دارند رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز می گرددضمن 

اینکه  به دلیل عدم استفاده از سایه کنسول به عنوان
پارکینگ مساحت سایه کنسول بسطح   8/75مترمربع در زمان گزارش خالف  جزء بناي  

  خالف محاسبه نگردیده   است
الزم به ذکر است که رعایت عقب نشینی برابر پروانه صادره  وخط پروژه شماره 2179 

پیوست گردیده وهمچنین کوچه بن بست حد شرق با سنگ مرم سنگ فرش گردیده است 
 . حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد

     . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
( احتراما با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده مالک با ایجاد                                                

 برشهاي متعدد در سنگ فرش از لغزنده بودن آن جلوگیري 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

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 286.95  0
 

3300000  , 1394 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1397/03/01 3/97/20778 تجدید 
نظر

شالکو  
زاندارمري 
شهید دلجو

3-2-10322-3-1-0-0 59
5

در خصوص مفاد بند 5 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 305.78  2.5
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص مفاد بند 7 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 175  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض خانم راضیه دلجوش و شرکاء نسبت به راي شماره 3.96.20723 
مورخ 96.12.19 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 533.27  0
 

3100000  , 1394 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

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 36.83  1
 

3100000  , 1394 زیرزمین خارج از سطح اشغال

در خصوص مفاد بند 6 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 806.88  1.75
 

3100000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 4 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 64.37  1.5
 

3100000  , 1394 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه صادره به شماره  354 مورخه  
91/12/28 می باشد که با استفاده از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح 19/39 مترمربع  

 بصورت  5 طبقه روي همکف و  زیر زمین که همکف بصورت پارکینگ و
زیرزمین بصورت تاسیسات وفضاي بازي کودکان وطبقات   در10  واحد مسکونی با رعایت 2  
متر عقب سازي درطبقه پنجم  بازیربناي کل 1911 مترمربع  صادرگردیده وداراي گواهی 

 تمدید به شماره 91960مورخه 92/12/28بوده وعملیات ساختمانی
درحد نازك کاري است وبراساس نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه صادره داراي

 : 
 . افزایش بنا درزیرزمین بسطح 36/83 مترمربع -1

تبدیل زیرزمین از تاسیسات وفضاي بازي کودکان به پارکینگ بسطح 268/95 مترمربع -2 
 . . 

 . تبدیل فضاي راه پله وآسانسور درزیرزمین به بناي مفید بسطح 64/81 مترمربع -3
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 36/83 مترمربع -4

 . تبدیل فضاي راه پله درهمکف به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 49/05 مترمربع -5
 . تبدیل همکف به 4 باب مغازه بسطح 270/13 مترمربع -6

  . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 23/63 مترمربع -7
 . تبدیل فضاي راه پله درطبقه اول به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 55/26 مترمربع -8

تبدیل مسکونی طبقه اول به بالکن سرتاسري براي مغازه ها بسطح 263/14 مترمربع که  -9 
از مقدار فوق بسطح 90/99 مترمربع درحد یک سوم وبسطح 172/15 مترمربع مازاد برتراکم 

 . می باشد
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بسطح 36/83 مترمربع - 10
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بسطح 36/83 مترمربع -11

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه چهارم بسطح 36/83 مترمربع -12
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه پنجم بسطح 96/28 مترمربع که از مقدار فوق  -13

 .. بسطح 59/45 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه ششم بسطح 305/78  -14

 . مترمربع
 . افزایش بنا بصورت زیرشیروانی بسطح 5/53 مترمربع -15

 . تبدیل فضاي راه پله به انباري درزیرشیروانی بسطح 64/37 مترمربع -16
تبدیل فضاي راه پله در طبقات دوم الی پنجم بسطح 221/04 مترمربع به بناي مفید  -17

 . مازاد برتراکم
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 . افزایش بنا بصورت پله فرار بسطح 134/96مترمربع  -18
با عنایت به ضوابط صدور پروانه براي 10 واحد مسکونی نیاز به 6 واحد پارکینگ   -19

مسکونی وبراي سطح تجاري فوق نیاز به 11 واحد پارکینگ تجاري بوده که تعداد 6 واحد 
 پارکینگ مسکونی وتعداد4 واحد پارکینگ تجاري رعایت گردیده وکسري

تعداد 7 واحد پارکینگ تجاري  دارند داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه  
شماره 20778  مورخه 97/3/1 کمیسیون ماده صد درخصوص سایر بندها محکوم به 

 .پرداخت جریمه گردیده و بجز بند 2 که آنرا قابلیت طرح ندانستند
خالف جدیدي مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد  مراتب 

*/*/ جهت دستور تقدیم 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال در این بند 

عینا تایید میگردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20788 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان 
شهدا بلوار 
امام رضا

3-2-10287-6-1-0-0 59
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 396180000(سیصد و  نود و  شش میلیون و  یکصد و  هشتاد 
هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 63.9  2
 

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

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 102 مورخه 95/09/25 بصورت یکباب 
مغازه با بالکن (بهمراه تامیین یک واحد پارکینگ بصورت پیلوت) به زیربناي 95/72 متر 

مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  می باشد و  برابر پالن نقشه 
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد

در همکف فضاي پیش بینی شده جهت پارك خودرو اجرا نگردیده و از کل طبقه همکف  -1
بعنوان تجاري استفاده می گردد که با توجه به این نکته بمساحت 15/29 متر مربع از فضاي 
پارکینگ تبدیل به تجاري شده است همچنین در مجموع زیربناي همکف نسبت به پروانه 

صادره بمقدار 1/46 متر مربع کاهش یافته است
بالکن  بر خالف مدلول پروانه بصورت سراسري اجرا شده است و از کل طبقه همکف و  -2
اول (بالکن سراسري) در قالب یک واحد تجاري استفاده می گردد که با توجه به نقشه هاي 

پیوست بسطح 48/61 متر مربع در اجراي بالکن مذکور توسعه بنا وجود دارد
با توجه به توسعه بناي ایجاد شده و حذف پارکینگ دو واحد کسري پارکینگ تجاري -3

دارد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور 

.تقدیم میگردد

59
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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 1,210,950(یک میلیون و  دویست و  ده هزار و  نهصد و  پنجاه) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 53.82  0.1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20792 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر  
روبروي 

پمب بنزین 
 گیل یار

3-3-10410-50-1-0-0 59
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده بصورت 
یکباب خانه دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف) که براي آن  پروانه توسعه بنا بشماره 236

  مورخ
با زیربناي 174/50متر مربع در یک واحد مسکونی بر روي عرصه نسقی بسطح  1376/09/02

.290 متر مربع صادر گردیده است
طبقه همکف در مرحله بهره برداري بوده و طبقه اول در حد اتمام سفت کاري میباشد و 

. پروانه  صادره فاقد اعتبار است
حال برابر وضع موجود طبق کروکی نقشه برداري ارائه شده اعیان در هرطبقه بسطح 114/16 

.متر مربع است و بسطح 53/82 متر مربع در مجموع داراي اضافه بنا میباشند
(همکف بسطح 15/16 متر مربع وطبقه  اول بسطح 38/66 مترمربع که کال درحد تراکم می 

 باشد   )
توضیح اینکه براساس کروکی ثبتی ارائه شده مساحت عرصه آن 662/26 مترمربع اعالم 

  گردیده  این درحالی است که براساس وضع موجود از کل عرصه قسمتی
به مساحت 83 مترمربع در تصرف قطعه مجاور که بصورت نمایشگاه اتومبیل استفاده 
 میگردد وقسمتی از اعیان دفترکار نیزبازیربناي 21/55 مترمربع  برروي قطعه تصرفی

بوده ودرخصوص نمایشگاه فوق بالمانعی ارائه نگردید . وبا توجه به اظهارات متقاضی قطعه 
مجاور نیز تحت مالکیت وي بوده که دراین خصوص نیاز به ارائه مدارك ودرصورت عدم 

 پرداخت خالف نیاز به ارائه
نقشه برداري عرصه واعیان از سوي متقاضی می باشد  ضمنا با توجه به شکل خاص زمین 
قسمتی از آن از داخل پالك قابلیت دسترسی را نداردوباید از بردیگر ( بلوار ) استفاده گردد

 . 
الزم به ذکر است که برابر طرح تفصیلی از کل عرصه  بسطح حدود 613/77 مترمربع در 
قرار گرفته و برابر خط پروژه پیوست  S321 و بسطح 48/49 مترمربع در پهنه R112 پهنه

بشماره 595 بسطح
حدود 1/55 متر مربع در ضلع شرق در تعریض بن بست 8 متري و در ضلع جنوب بسطح  

حدود 15 متر مربع در تعریض بلوار 51 متري خرمشهر قراردارد.(مجموع عقب نشینی بسطح 
16/55 متر مربع)

حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق اداره کل راه وشهرسازي رادارد مراتب جهت دستور 
.تقدیم 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 خانم مریم قویدل نسبت به راي شماره 3.96.20305 مورخ 
96.12.5 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 97.82  1.5
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20793 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا(ع) 
روبروي 
کوچه 
حاجی  
پشت 
تاکسی 
تلفنی 
 وحدت

3-3-10472-31-1-0-0 59
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شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت حدود 
163/39مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو اشکوبه   بدون پروانه درحال 

احداث می باشد که عملیات ساختمان ان درحد
 . نازك کاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده  شامل 

همکف بصورت راه پله وپارکینگ بازیربناي 138/67 مترمربع که از بابت 103/5 مترمربع  -1
باارتفاع 3/7 مترداراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 94/5/3 کمیسیون ماده صد می باشد 

 که محکوم به پراخت جریمه گردیده
ودراین طبقه بسطح 35/17 مترمربع افزایش بناي مجدد مازاد برتراکم   با قدمت سال 1394 

 .  دارند

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 156/65 مترمربع که از بابت 94 متر مربع   -2
با نوع اسکلت فلزي وقدمت سال 1393  که بسطح 34/1مترمربع داراي مازاد برتراکم 

 وبسطح 163/4 مترمربع درحدتراکم داراي
سوابق برابر صورتجلسه مورخه 94/5/3 کمیسیون ماده صد می باشد که محکوم به پراخت 
جریمه گردیده ودراین طبقه بسطح 62/65  مترمربع افزایش بناي مجدد مازاد برتراکم    با 

قدمت سال 1394 دارند که بسطح 17/98
.  .  مترمربع آن بصورت کنسول غیر مجاز به سمت کوچه با ارتفاع 3/7 متر می باشد 

ضمنآ برابر  خط پروژه پیوست به شماره 906  کوچه بصورت 10 متري وبسطح حدود 37/5 
 .   . مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن  می باشد

حالیه درخواست  پاسخ استعالم از طریق شرکت توزیع نیروي برق گیالن را دارد مراتب  
 . باتوجه به کسري حدنصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

59
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شهرداري کالنشهر رشت
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ11346000(یازده میلیون و  
سیصد و  چهل و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 7.32  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 3/97/20794 بدوي پشت تازه  
آباد  

زمینهاي 
نهضت قطعه 

12 

3-2-10224-179-1-0-0 59
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 164مورخ 
95/12/28 به صورت 3/5طبقه در 3 واحد با راه پله به بام (با استفاده از سقف تراکم بسطح 

 40.86 متر مربع )
. و سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ با زیربناي کلی به مساحت 358.32مترمربع

 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده و در حال بهره برداري میباشد
: بر اساس نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
 داراي اضافه بنا خارج از تراکم و سطح اشغال

در همکف بسطح 1.98متر مربع و طبقات هر کدام بسطح 1.78 متر مربع (مجموع بنا بسطح 
 7.32 متر مربع )

. کاهش راه پله به بام بسطح 0.31 متر مربع
 %اضافه بنا کمتر از 5

داراي رمپ متعارف بسمت شارع است . و عقب نشینی انجام شده با موزائیک پوشیده شده 
. است

. کپسول اطفاء حریق نصب نشده
. عقب نشینی رعایت شده
. پارکینگ تامین گردیده

. نماي جانبی با مصالح مرغوب پوشیده شده
درب سواره از 4 متر (برابر نقشه هاي ارسالی به کمیسیون ) در اجرا به 4.6 متر افزایش  
. یافته است . در صورت رعایت ضوابط تغییري در پارکینگ حاشیه اي ایجاد نمیگردد

. درخواست گواهی پایانکار را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 فرید سامانی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی سوم جمعاً بمساحت 
107 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 539280000(پانصد و  
سی و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 107  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/22 3/97/20795 بدوي فلسطین   
حقیقت جو  
بن بست 
 بهار

3-2-10181-180-1-0-0 600
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده  توسط متقاضی  داراي , پروانه ساختمانی مرحله اول بشماره 158 
- 96/10/20 بصورت 3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي

کلی 670.54 متر مربع بهمراه انباري در زیرشیروانی صادر گردیده است .(دو واحد از شش  
 واحد پارکینگ داراي تزاحم با همدیگر بوده )

که از بابت اضافه بنا  بسطح 6/91 متر مربع در همکف در حد اجراي فونداسیون   داراي 
.پروانه مرحله دوم  بشماره 510040 مورخ 1396/12/12 میباشد

عملیات ساختمانی در مرحله بتن ریزي  ستون هاي طبقه سوم میباشد طبق پالن معماري 
ارائه شده از سوي متقاضی  مغایرت هاي  مشاهده شده تا این مرحله  بشرح زیر میباشد

داراي  اضافه بنا در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام بسطح 27/43 متر مربع ( در مجموع  -1
82.29 متر مربع )

کاهش سطح راه پله در طبقه همکف و اول و دوم  و سوم و تبدیل آن به بناي مفید   -2
بسطح کلی 24/71 متر مربع ( طبقه همکف 5/57 متر مربع و طبقات اول و دوم  و سوم هر 

کدام 6/38 متر مربع)
شایان ذکر است که در همکف داراي سایه کنسول بسطح 20/52 متر مربع میباشد که با 
توجه به پالن معماري ارائه گردیده در زیر آن جهت  پارکینگ و... استفاده نمیگردد ( آیتم 

درآمدي)
.رعایت ارتفاع 2.40 متر در همکف در زمان پایانکار الزامی است

.دربهاي پارکینگ و نفرو تا زمان بازید اجرا نگردیده است
..حالیه متقاضی در خواست گواهی عدم خالف را دارند

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 میباشد و در بازدید مجدد  در  ***
مورخ  1397/09/22 عملیات ساختمانی در حد نازك کاري متقاضی  درب هاي پارکینگ و 
نفرو در تراز زیر سایه کنسول اجرا  گردیده (  بر خالف عرصه باقیمانده  در زمان پروانه) و  با 

.توجه به پارك عملی  و اصالحات صورت گرفته پارکینگ ها مورد تایید میباشد
ضمناً داراي کسري فضاي سبز  بسطح 29/52 متر مربع و نیز داراي کسري  حد نصاب فضاي 

باز بسطح 12.44متر مربع میباشد
طبق پالن معماري ارائه شده در زیر شیروانی بسطح 5/45 متر مربع کاهش بنا دارند.  

. مغایرت هاي احتمالی در زمان پایانکا ر  با نقشه تفکیکی  قابل بررسی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 1.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 20,714,400(بیست میلیون و  هفتصد و  چهارده هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.11  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/22 3/97/20796 بدوي بلوار  
چمران 
ابتداي 

خیابان 20 
متري شهید 
باقري  

 سمت چپ

3-2-10234-48-1-0-0 601

در خصوص  عدم رعایت ضوابط سیما و منظر شهرداري طبق ضوابط جاري خود عمل 
نماید .

سایر 3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر
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شرح راي نوع 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 شماره 192مورخه **--**
 93/12/28 به صورت 4.5طبقه در 4واحد مسکونی  می باشد که با استفاده از سقف

.تراکم اعطائی به مساحت 101.21مترمربع صادر گردیده است**--**
داراي گواهی عدم خالف به شماره 398311مورخ 95/04/23 در مرحله سفت کاري **--**

.و فاقد خالف می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان در مرحله **--**

:پایانکار می باشد که موارد تخلف زیر مشاهده  گردید
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 2.37مترمربع به صورت **--**

پیلوت در همکف
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 1.16مترمربع در طبقات  **--**

اول تا چهارم(هرطبقه 0.29مترمربع)
 اضافه بناء به صورت توسعه انباري در زیر شیروانی به مساحت 0.58مترمربع**--**

انباري بیشتر از 5متر به مساحت 2.45مترمربع که مشمول پرداخت عوارض می **--**
.باشد

درب پارکینگ به صورت دو درب 3متري اجرا گردیده است که مجاز به احداث یک **--**
.درب 4متري بوده است و افزایش طول درب منجر به ازبین رفتن پارك حاشیه اي می گردد

.انباریها در زیرشیروانی با ارتفاع متوسط 1.4متر اجرا شده است**--**
.رعایت پارکینگ می گردد**--**

.مشمول ضوابط سیما ومنظر شهري می گردد**--**
.سطح اشغال همکف از 52/88% در زمان پروانه به 53/78% تبدیل گردیده است**--**

                               
***********************************---------------

*********************************
 در خصوص اضافه بنائ داراي راي کمیسیون مبنی بر جریمه می باشد**--**

و در خصوص درب داراي راي اعاده به وضع اولیه می باشد که با توجه به بازدید **--**
 مجدد انجام شده در ب حد غرب مسدود گردیده است و

.اجراي راي شده است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم 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 ، 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 ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 72733 مورخ 97/4/20 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2.328.000.000ریال 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 465,600,000
(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29.1  0
 

3100000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1397/04/30 3/97/20800 بدوي سه راه  
فرزانه 
ارشاد 

بعدازموسس
ه مهر اولین 
بن سمت 
راست 

ساختمان 
سعید

3-3-10401-5-1-0-0 602

با احراز تخلف نامبرده و باستناد مدارك موجود در پرونده 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 و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

7075856(هفت میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  پنجاه و  شش) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 15.53  1.5
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري سه 

قطعه پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 348,750,000(سیصد و  چهل 
و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 
273 به تاریخ 80/12/25 و گواهی عدم خالف به شماره 4278 به تاریخ 81/03/01 و گواهی 

پایان کار به شماره 24615 به تاریخ 82/09/11 می باشد
الزم به توضیح می باشد که پایان کار صادره به صورت 3 طبقه در 3 واحد مسکونی بر  *--*

روي پیلوت صادر گردیده شده و در آن زیر بنا راه پله به بام لحاظ نشده بوده است
حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده مالکین هر کدام از 3 واحد مسکونی بر  *----*

خالف قانون تملک آپارتمانها  اقدام به تبدیل محوطه مشاعی به 3 باب مغازه فاقد بالکن و به 
: مساحت هاي ذیل با قدمت سال جاري (1396 ) نموده اند

یک باب مغازه به مساحت 9.85 متر مربع که از حداقل مجاز یک واحد تجاري به سطح  -1
 2.15 متر مربع کمتر می باشد

یک باب مغازه به مساحت 9.76 متر مربع  که از حداقل مجاز یک واحد تجاري به سطح  -2
 2.24 متر مربع کمتر می باشد

یک باب مغازه به مساحت 9.49 متر مربع  که از حداقل مجاز یک واحد تجاري به سطح  -3
 2.51 متر مربع کمتر می باشد

 در مجموع به سطح 29.10 متر مربع *---*
 *----* حداقل مساحت واحد تجاري 12 متر مربع می باشد *-----*

: ضمنا داراي اضافه بنا همزمان ساز بعد از پایان کار به شرح ذیل می باشد *--*
اضافه بنا همزمان ساز در همکف به سطح 10.70 متر مربع -1

اضافه بنا همزمان ساز در طبقه اول  به سطح 1.61 متر مربع -2
اضافه بنا همزمان ساز در طبقه دوم به سطح 1.61 متر مربع -3
اضافه بنا همزمان ساز در طبقه سوم به سطح 1.61 متر مربع -4

 در مجموع به سطح 15.26 متر مربع *----*
الزم به توضیح می باشد با توجه احداث 3 باب مغازه و برابر ضوابط جاري داراي  *------*

 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
سرویس بهداشتی 1/20 در مغازه ها تعبیه نشده است *-------*

عملیات احداثی بنا به پایان رسیده است *--------*
 ارتفاع مغازه 2.50 می باشد *---------*

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 193914 به تاریخ 96/09/28 دبیرخانه کمسیون ماده 
به حضور تقدیم می گرد
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شرح راي نوع 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 781200000(هفتصد و  هشتاد و  یک میلیون و  دویست هزار ) 

 ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 173.6  0
 

960000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/08 3/97/20806 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس-آت
ش نشانی  
بر 16 

متري-انبار 
تخلیه بار

3-1-10288-10-1-0-0 603

توضیحات بازدید احترامامکان بازدید شده طبق سند مالکیت و گواهی اعیان بشماره 102349 مورخ 82/11/30
 بصورت یک قطعه زمین مشتمل بریکباب انبار تجاري با زیر بناي حدودا 62 متر مربع و 

سرویس بهداشتی جداساز با زیر بناي حدودا 2 متر مربع
بمساحت  عرصه 237/6 مترمربع  داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخ 82/04/14 به  
صورت آژانس با محوطه تجاري  و بالمانع 3/33/429691 مورخ 95/06/23 می باشد و مجوز 

 تعمیرات جزئی به شماره 440730مورخ 95/08/06
دریافت نموده است  در بازدید از ملک مشاهده گردید مالک برخالف مجوز نسبت به مسقف 
نمودن محوطه تجاري و تبدیل آن به مساحت173/6 مترمربع با مصالح فلزي و سقف ایرانیت 

.د رسال جاري نموده است
.با توجه به زمان احداث بناو فاقد کسري پارکینگ می باشد

حسب نظر مسول محترم فنی با توجه به ضوابط انبار تجاري  نیاز به دو واحد پارکینگ می 
.باشد که رعایت می گردد

با توجه به تغییر عرض گذر جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید 
می باشد.با توجه به نامه شماره 60767مورخ 96/03/31 معاونت شهرسازي مبنی بر تغییر 

عرض معبر از 18 به 16متري در اسناد نهایی طرح تفضیلی و خط پروژه شماره
.موجود در شبکه فاقد عقب نشینی می باشد 388

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم 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 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20811 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی بن 
ششم

3-3-10211-3-1-0-0 604

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 120,336,000

(یکصد و  بیست میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 50.14  2
 

1200000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1397/02/08 3/97/20811 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی بن 
ششم

3-3-10211-3-1-0-0 604

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی113-87/3/30در1/5طبقه در یکواحد 
مسکونی و با زیربناي کل به مساحت113/24مترمربع بوده که پروانه فاقد اعتبار می باشد

: که  با توجه به اطالعات  موجود در سیستم و مدارك ارائه شده  از بابت 
اضافه بنا  برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد(به عمق حدود2/23متر) و خارج از 
تراکم در طبقه همکف به مساحت حدود20/33مترمربع  با افزایش ارتفاع از2/4متر به3 متر

 و درطبقه اول به مساحت حدود20/33مترمربع
. داراي راي کمسیون ماده صد مورخه 88/3/10 میباشد 

.حالیه بر اساس پالن معماري ارائه شده  از سوي متقاضی  موارد زیر مشاهده گردید
در همکف بسطح 1/16 متر مربع  داراي کاهش بنا  نسبت به   راي صادره میباشد   -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 1/16 متر مربع داراي کاهش بنا  نسبت به راي صادره  -2
میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی بسطح 50/14 متر مربع  با قدمت سال  -3
1388

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ  مسکونی  با قدمت سال 1388 دارد-4
.داراي بازشو درب   بسمت شارع میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند
مراتب با توجه به نامه شماره  ش ر 13904-1397 مورخ 1397/02/02  جهت دستورات 

.مقتضی تقدیم حضور میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/97/20918 مورخ  ****
*****.3/97/20918 میباشد. مراتب با توجه به فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ذکریا امیدي کوهی مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 174.37 مترمربع کالً داخل 
تراکم ؛  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 871850(هشتصد و  هفتاد و  یک هزار و  هشتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم 
می نماید. ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 174.37  0.1
 

50000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/04 3/97/20819 بدوي جاده انزلی   
تابان 

شمال- بن 
اول

3-3-10092-36-1-0-0 605

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 57.08 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 13,891,650(سیزده میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  ششصد و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 57.08  1.5
 

50000  , 1370
 , 1384

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مفروزي سال 77**--**
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت عرصه 202.5مترمربع که مشتمل بر یک 

 دستگاه ساختمان
دو طبقه در دو واحد مسکونی با ورودي مجزا می باشد که با توجه به پالن معماري **--**

ارائه شده توسط متقاضی  همکف یک واحد مسکونی به مساحت123.15مترمربع و 27.1
مترمربع پیلوت می باشد

و طبقه اول  به مساحت 65 متر مربع می باشد.با توجه به قدمت نصب کنتور قدمت **--**
احداث بناء سال 70 می باشد که در سال 84 (پس از برف ) ساختمان تعمیرات کلی گردیده 

 است
و سایبان فلزي به مساحت 16.2مترمربع اضافه شده است.اسکلت بلوکی با شناژ **--**

.افقی می باشد
.داراي دیوار بلوکی به طول 2.5متر در حیاط می باشد**--**

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
جهت تعیین میزان عقب نشینی برابر طرح جدید(کوچه 6متري) نیاز به ارسال خط **--**

.پروژه می باشد
با توجه به خط پروژه ارسالی به شماره 410 به مساحت 20.21مترمربع در تعریض **--**
کوچه 6متري حد جنوب قرار دارد که از این مقدار 14.66مترمربع از سایبان مسکونی می 

.باشد
قرار دارد(60سطح  R112با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده**--**
اشغال 100 تراکم پایه) بنابراین با احتساب مساحت بایمانده عرصه (182.29مترمربع)  57.08

.مترمربع خارج از تراکم و 174.37مترمربع داخل تراکم پایه می باشد
.مراتب جهت استعالم بانک به حضور تقدیم میگردد**--**

605

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 126,000,000
(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20820 تجدید 
نظر

رسالت   
بعداز چهار 
راه اول  جام 

جم

3-1-10010-78-1-0-0 606

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 

231,489,600(دویست و  سی و  یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  نه هزار و  
ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 55  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20820 تجدید 
نظر

رسالت   
بعداز چهار 
راه اول  جام 

جم

3-1-10010-78-1-0-0 606

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 79.29 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 68 به تاریخ 96/03/24 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي 1016.73 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 14.24 متر مربع  به صورت بارانداز بتنی جداساز  جهت  -1
 تامین پارکینگ با مصالح همگن می باشد

اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 36.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح 9.14  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید طبقات در مجموع به سطح 4.20 مترمربع  -3
(هر طبقه به سطح 1.05 متر مربع )

افزایش تعداد واحدها از 7 به 8 واحد  -8
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه چهارم  از یک واحد به دو واحد  *----*

مسکونی  و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه  در مجموع به سطح 79.29 متر 
مربع

با توجه به مجموع تخلفات زیر بنایی ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----*
رعایت 7 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *------*

با توجه به احداث باراندار بتنی و برابر ضوابط داراي یک واحد کسري   *-------*
 پارکینگ مسکونی می باشد

رعایت ضوابط نما می گردد *--------*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

606

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 35.52 55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20822 تجدید 
نظر

کیژده  
-کوي 
شهداي 

اسالم  14

3-3-10295-16-1-0-0 607

به تبع راي بدوي با توجه به قدمت دوباب مغازه (سال وقوع تخلف 1355)قابلیت طرح 
در کمیسیون ندارد.

سایر 12 55000  , 1355 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامامکان  تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 80  به **--**
  صورت ششدانگ یک باب خانه و یک باب مغازه به مساحت عرصه 50.22مترمربع

که وضع موجود به صورت دو باب مغازه و منزل مسکونی می باشد که مغازه ها با **--**
.فعالیت میوه  فروشی و پرنده فروشی می باشدو فاقد تابلو وبالکن می باشد

از بابت اعیانات فاقد سابقه در شهرداري می باشد.با توجه به تاریخ نصب کنتور **--**
.قدمت بناء سال 55 می باشد

 .با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
جهت تعیین میزان عقب نشینی ملک مطابق طرح جدید نیاز به ارائه خط پروه **--**

.جدید می باشد
با توجه به طرح جدید تفضیلی کالً  در تعریض خیابان 18 متري به کوچه 8متري و **--**

پخ اتصالی  قرار دارد
مساحت مسکونی بیشتر از حداقل مورد نیاز براي یک واحد (35 متر مربع)و حداقا **--**

  .بعد مغازه ها بیشتر از 3متر می باشد
.سطح اشغال موجود 94.62% می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**
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 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
ضمن نقض راي بدوي ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  26774700(بیست و  شش میلیون و  هفتصد و  

هفتاد و  چهار هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.37  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/20827 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا    

کاشفی -بن 
 بست سوم

3-2-10318-92-1-0-0 608
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شرح 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 از قانون شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي ،حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
28,713,750(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  هفتصد و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.35  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/20827 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا    

کاشفی -بن 
 بست سوم

3-2-10318-92-1-0-0 608
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي  به 
مساحت عرصه 125/96 متر مربع  مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی3/5 طبقه در 3 

 واحد مسکونی با نوع اسکلت
بتنی وقدمت سال 1393 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده و  برابر نقشه معماري 

  . ارائه شده زیربناي آن شامل
 همکف بصورت پیلوت بازیربناي 98/72 متر مربع -1

طبقات اول تا سوم  بصورت 3  واحد مسکونی بازیربناي 296/16 مترمربع ( هرطبقه  -2
98/72 متر مربع )

احداث  راه پله به بام بمساحت 17/12 متر مربع که  راه پله مذکور بصورت فلزي اجرا شده -3
.است

براي 3 واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ گردیده و  کسري یک واحد  پارکینگ  - 3
.مسکونی دارد

ومساحت عرصه کمتر از R112  150 توضیح اینکه با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه
مترمربع  پس از عقب نشینی تراکم همکف 70% مورد استفاده 80/01% وتراکم طبقات %80 

 مورد استفاده
درحد طبقات مجاز 156/74%که درمجموع درهمکف بسطح 12/35 مترمربع مازاد برتراکم 

وبسطح 86/37 مترمربع درحد تراکم ودرطبقات مجازبا راه پله به بام  بسطح 115/85
 مترمربع مازاد

برتراکم وبسطح 98/71مترمربع درحد تراکم دارند . ضمنا یک طبقه بسطح 98/72 مترمربع 
 دریکواحد مسکونی بصورت مازاد برتعداد طبقات مجاز می باشد

توضیح اینکه  برابر خط پروژه شماره 1996 پیوست کوچه بصورت بن بست 6 متري و بسطح 
. 2/58 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن  می باشد

الزم به ذکر است که  از بابت احداث بناي بدون مجوز (بمساحت 124 متر مربع) داراي راي 
بدوي کمیسیون محترم ماده صد  بشماره 3/94/11879 مورخه 94/05/06 مبنی بر  تخریب 

  .بنا می باشد
حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد برابر نامه شماره 259336 مورخه 96/12/20 اعالم 

نموده که راي بدوي تا سقف اول صادرگردیده و درخواست ارائه گزارش وتراکگ گیري 
 جداگانه تا سقف اول

را نموده وهمانگونه که درمتن گزارش اعالم گردیده درهمکف که بصورت پیلوت جهت 
پارکینگ بوده  بسطح 12/35 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 86/37 مترمربع درحد تراکم 

دارند .وجدول زیربنا و

608
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وفرم تحلیل خالف نیز براساس درخواست دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد  تنظیم 
  . واصالح  گردیده  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن غالمی شکارسرائی مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 80.27 مترمربع 
کالً داخل تراکم ؛  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 722430(هفتصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد و  سی)  ریال 

صادر و اعالم می نماید..ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 
به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 80.27  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20828 بدوي ماهی  
رودخان 
دیانتی  ك 
ساغري ب7

  

3-3-10109-65-1-0-0 609

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 12.97 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 2,334,600(دو میلیون و  سیصد و  سی و  چهار هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 12.97  2
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه 
دوبلکسی  به مساحت 99 مترمربع  می باشد

در خصوص اعیان بالمانعی ارائه نگردید *---*
باستناد خط پروژه شماره 664 به سطح  10.14 متر مربع در تعریض قرار داشته   *-----*

 که از این مقدار به سطح 6.92 از اعیان می باشد
 باستناد فیش برق ارائه شده اعیان مذکور با قدمت سال 1373 می باشد *-------*

واقع گردیده است  با توجه به   R112 ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *--------*
: عرصه سند و بر همین اساس

% سطح اشغال مجاز 80 % ------ مورد استفاده  94.07 -1
برابر پالن معماري ارائه شده به سطح 12.97 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح   *---*

 80.27 داراي داخل تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*

حالیه درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه  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

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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد 
. 

جریمه 25  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20829 بدوي آج بیشه -  
خ شهدا  
جوانبخت

3-2-10272-15-1-0-0 610

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100263 

مورخ 1396/10/14 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 دوم برابر ارزش معامالتی در 
خصوص مساحت 25/14 متر مربع بناي خارج از تراکم بمبلغ 9,804,600(نه میلیون و  
هشتصد و  چهار هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب 

نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 25.14  0.5
 

780000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100263 

مورخ 1396/10/14 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 30/53 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 2381340(دو میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  سیصد و  چهل) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در 
خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 30.53  0.1
 

780000  , 1391 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 احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی (فاقد 
مساحت )

وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک طبقه با قدمت نصب کنتور 1391 و در مرحله بهره 
. برداري که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده است

. طبق نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 55.67 متر مربع با 100% پوشش است
. یک واحد کسري پارکینگ

داراي پنجره به پال ك مجاور در ضلع شرق بوده که وضع موجود بصورت زمین بایر بوده و  
.برابر طرح تفصیلی بصورت خیابان 10 متري آتی میباشد

طبق خط پروژه پیوست بشماره 2470 بسطح حدود 17.5 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 
.10 متري قرار دارد

. مورد درخواست استعالم اداره آب جهت دریافت انشعاب
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

610

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري (تبدیل انباري به مغازه)، نظر به موقعیت مکانی 
و 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 96/231 مورخ 96/12/27 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
282,750,000 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 لذا ضمن نقض 
راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 56550000(پنجاه و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.85  0
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/02/11 3/97/20832 تجدید 
نظر

سه راه  
پاستوریزه 
شهدا کوچه 
متحدین

3-3-10148-31-1-2-0 611

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ یک 
واحد آپارتمان در طبقه دوم بمساحت 86/79 متر مربع بانضمام پارکینگ بسطح 12/5 متر 
مربع و یک باب انباري در همکف بسطح 18/85 متر مربع که با توجه به پایانکار صادره 
.بشماره 41057-89/09/30  و خط پروژه پیوست بشماره 702 فاقد عقب نشینی می باشد

در بازدید از ملک مشاهده گردید که انباري مذکور پس از اخذ پایانکار (در سال 89) بصورت 
تجاري مورد استفاده قرار گرفته است و در حال حاضر بصورت مغازه عکاسی (بدون تابلو و 
بالکن) مورد استفاده قرار دارد حالیه مالک تقاضاي بررسی تخلفات مذکور را دارد مراتب 

.جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

611

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري (تبدیل پیلوت به دو باب مغازه)، نظر به 

موقعیت مکانی و 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/12/1018 مورخ 96/12/28 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 281,680,000 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 56336000(پنجاه و  شش 
میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40.24  0
 

650000  , 1387 تبدیل غیر مجاز 1397/02/11 3/97/20833 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ بن 
دوم

3-1-10269-35-1-0-0 612

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 دو قطعه پارکینگ تجاري، 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 65,000,000
(شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

650000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

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 

1,215,500(یک میلیون و  دویست و  پانزده هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 18.7  0.1
 

650000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

41,431,000(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  یک هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 63.74  1
 

650000  , 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

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 

مسکونی، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

650000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/11 3/97/20833 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ بن 
دوم

3-1-10269-35-1-0-0 612
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توضیحات بازدید احترامادرپاسخ به نامه شماره 159556 مورخه 96/8/11 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
درخصوص ملک مورد نظر که  بصورت   ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 132/12

 مترمربع داراي سندافرازي درسال 1377  مشتمل
بر یکباب خانه که براي آن پروانه شماره 316  مورخه 76/11/21  وگواهی پایانکار به شماره  
5764  مورخه 77/4/17 بصورت ویالیی  بازیربناي 82/7 مترمربع صادر گردیده . متعاقب آن 

 مالک بدون اخذ مجوز اقدام به  افزایش بنا درهمکف
بصورت پارکینگ  بسطح 40/86 مترمربع   وافزایش بنا در طبقه اول بسطح 40/88   

مترمربع  بازیربناي کل 164/44   مترمربع با نوع اسکلت بتنی  را نموده وبراساس استشهادیه 
 محلی ارائه شده از سوي مالک که به تایید هیئت امناء مسجد

علی ابن موسی الرضا(ع)  محل نیز رسیده تاریخ احداث آنرا سال 1387  اعالم نموده اند اما 
براساس وضع موجود درسال 1395 تبدیل به دو باب مغازه گردیده که بشرح ذیل می باشد   

 . وزیربناي آن شامل
  . افزایش بنا درهمکف بصورت پارکینگ بسطح 40/86  مترمربع  -1

تبدیل پیلوت به  دو باب مغازه به مساحتهاي باب اول  بازیربناي  18/88  مترمربع فاقد  -2
باکن وتابلو با شغل فعلی آرایشگري زنانه وباب دوم بازیربناي  21/36  مترمربع فاقد بالکن 

  . وتابلو با شغل فعلی بازیهاي کامپیوتري
  . افزایش بنا درطبقه اول  بصورت مسکونی  بسطح 40/88  مترمربع  -3

براي دوباب مغازه کسري دو واحد پارکینگ تجاري وبا توجه به عدم رعایت تراکم  -4
 درهمکف کسري یکواحد پارکینگ مسکونی نیز دارند

ضمنابا عنایت به طرح تفصیلی جدید  وبرابر خط پروژه پیوست به شماره 963  درحد خیابان 
12متري بسطح 0/32  مترمربع داراي عقب نشینی ودرحد خیابان 20 متري بسطح  69/98  

 .    مترمربع درکاربري فضاي سبز قراردارد
الزم به ذکر است که متقاضی با ارائه اجاره نامه عادي ادعا نموده که مغازه هاي مورد نظر از 
سال 1389 در محل فعالیت داشته این درحالی است که با توجه به استعالم به عمل آمده 

"درمحل همسایگان اظهار نظر نمودند که ملک فوق قبال
بصورت انبار استفاده میگردید وفعالیت شغلی درمحل نداشتند داراي گزارش که از طریق 

. کمیسیون محترم ماده صد  درحال بررسی می باشد

حال با توجه به توضیحات صدراالشاره باستحضار میرساند با توجه به اینکه قسمتی از  اعیان 
احداثی  درکاربري فضاي سبز احداث گردیده   ،  زیربناي طبقه اول بسطح  22/18 مترمربع 

 مازاد برتراکم وبسطح 18/7 مترمربع درحد تراکم
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می باشد وبا توجه به نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد وضعیت زیربناي طبقه اول  ( 
 . 40/88 مترمربع ) برابر توضیحات فوق به تفکیک درگزارش وفرم تحلیل تنظیم گردید

  
 

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 469/96 مورخ 96/12/26 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  2,500,000,000 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 500000000
(پانصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 44.64  0
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20834 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 

ارشاد نارون

3-3-10072-1-1-0-0 613

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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 84 مورخه 83/3/17  
می باشد که بصورت 3/5 طبقه بازیربناي 384/06مترمربع صادرگردیده ودرخصوص افزایش 

 بنا بسطح 37/2 مترمربع
داراي سوابق پرداخت خالف وبراین اساس براي آن گواهی پایانکار به شماره 35025  مورخه 
84/12/17  صادر شده واز طریق اداره ثبت تفکیک گردیده  و مالک مدعی است که کل 

طبقات متعلق به وي بوده و
به کسی واگذارنگردیده وفاقد عقب نشینی می باشد  . حال به عنایت به وضع موجود مالک 
اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم درمحوطه حیاط بسطح 44/64 مترمربع بصورت  یکباب 

مغازه باارتفاع حدود 3متر
را نموده وبراساس ضوابط کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند  حالیه درخواست پرداخت   

 . خالف آنرادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 و  نظر به گواهی استحکام 
بنا از سوي مهندس ناظر و 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  55545800(پنجاه و  پنج میلیون و  
پانصد و  چهل و  پنج هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 179.18  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 3/97/20836 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
دوم بعداز 
کالنتري 15 
کوچه 

   باقرزاده

3-1-10290-263-1-0-0 614

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 مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  

245,737,000(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  سی و  هفت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.27  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 179.70 متر 
 مربع می باشد

داراي اعیانی احداثی بدون مجوز با مصالح بتنی به صورت ساختمان 2.5 طبقه در 1  *--*
 واحد مسکونی ( دوبلکس ) می باشد

 ارتفاع پیلوت 3 متر با توجه به عدم اجراي سقف کاذب *---*
باستاند خط پروژه 613 به سطح 81.20 متر مربع در تعریض معبر 12 متري واقع  *----*
گردیده که از این مقدار به سطح 50.90 متر مربع از اعیان در هر سقف ( در مجموع 3 سقف 

 به سطح 152.70 متر مربع ) در تعریض می باشد

 باستناد فیش برق ارائه شده ، قدمت بنا به سال 1393 می باشد *-----*
واقع گردیده است لیکن با   R111 برابر طرح تفصیلی جاري ، ملک در پهنه *-------*
توجه به میزان در تعریض و مساحت عرصه باقیمانده به سطح 89.59 متر مربع و نظر به 

جدول شماره 5 ضوابط طرح تفصیلی جاري و نیز با توجه به زیر بنا احداثی به سطح 258.50 
: متر مربع

داخل تراکم همکف  به سطح 71.67متر مربع --- خارج تراکم همکف  به سطح 22.37 -1
 متر مربع

داخل تراکم طبقات به سطح 107.51 متر مربع --- خارج تراکم طبقات به سطح 56.90  -2
 متر مربع

 رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *-------*
 راه دسترسی به بام از طریق نردبان محرك چوبی می باشد *---------*

حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي برابر نامه  *------------*
شماره 96/381 /ص  به تاریخ 96/03/03 را دارد

مرابت جهت پاسخگویی به نامه شماره ش ر - 176130 - 1396 به تاریخ 96/09/04 دبیر خانه 
 .کمیسیون ماده صد  و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

614

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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/6/285 مورخ 96/12/14 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  368,100 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 73620(هفتاد و  سه 

هزار و  ششصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 24.54  0
 

50000  , 1356 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/08 3/97/20838 تجدید 
نظر

باسکول-ج  
سنگر-ك 
  طالقانی

3-1-10259-3-1-0-0 615

توضیحات بازدید احترماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت قطعه زمین محصور  بمساحت  عرصه حدود 
341.62 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بلوکی ، به 

زیربناي حدود 122.62 متر مربع و قدمت احداث حدود 40 سال بانضمام سایبان با اسکلت 
فلزي بسطح حدود 16 متر مربع (قدمت احداث حدود سال 82)  و یکباب مغازه با اسکلت 
بلوکی ،فاقد بالکن بمساحت حدود 24.54 متر مربع (قدمت حدود 40 سال) با فعالیت شغلی 
میوه فروشی که از بابت جمیع اعیانات احداثی هیچگونه بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده و 
باستناد خط پروژه شماره 1762 پیوست بسطح حدود 0.13 متر .توسط متقاضی نیز ارائه نشد
مراتب جهت پاسخ استعالم .مربع از اعیان احداثی در مسیر تعریض معبر 12 متري قرار دارد

.اداره راه و شهرسازي بحضور ایفاد می گردد
حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري، نظر به موقعیت مکانی و 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 626 

مورخ 96/12/26 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 80,000,000 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 16000000(شانزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  0
 

3300000  , 1395 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/02/08 3/97/20839 تجدید 
نظر

منتظري   
علی 

نیا-نبش بن 
بست 8 
متري

3-3-30213-50-1-0-0 616
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 3/97/20839 تجدید 
نظر

منتظري   
علی 

نیا-نبش بن 
بست 8 
متري

3-3-30213-50-1-0-0 616

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی   بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه(همکف و اول)در 
یکواحد مسکونی با قدمت حدود 26 سال و  طبق سند مالکیت بمساحت عرصه 38/5 متر 

 مربع
که بابت احداث آن داراي رأي کمیسیون ماده 100 طبق صورتجلسه مورخ 1380/09/08 

.همچنین بالمانع شماره 2/33/22019 مورخ 1383/07/05 میباشند
که مالک  از شهرداري مجوز تعمیرات جزئی شامل (تعویض ترمیم  بخشی از حلب سربندي و 
چکه گیري،رنگ آمیزي ،نصب سنگ نما و... ) بشماره 408965 مورخ 1395/5/13 را اخذ 

نموده
که بر خالف مجوز   در سال 1395 اقدام به تعمیرات کلی (شامل نصب ستون هاي فلزي در 
دیوار هاي جانبی طبقه همکف وشکستن قسمتی از دیوار هاي جانبی  همکف و قرار دادن 

 درب هاي کرکره  اي برقی
و تبدیل قسمتی از مسکونی طبقه همکف به یکباب مغازه  با فعلیت آرایشگاه زنانه نموده   

است که از بابت تبدیل مسکونی به تجاري    بسطح 25 متر مربع و یک واحد کسري 
 پارکینگ

داراي گزارش غیابی و  راي کمیسیون بدوي  بشماره 3/95/18694 مورخ 1395/12/02 
.میباشد

حالیه با توجه  به پالن ارائه شده از سوي متقاضی  مساحت تبدیلی بسطح  حدود 26/60  
. متر مربع میباشد

طبق خط پروژه شماره 1259(پیوست) بمیزان  21.28 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض 
.معبر هاي 8 و 10 متري و پخ دو گذر قرار دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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10:41زمان 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 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( برابر نظریه هیات کارشناسی 

بشماره 262887 مورخ 96.12.24 ) معادل 1148014000(یک میلیارد و  یکصد و  چهل 
و  هشت میلیون و  چهارده هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 728.14  0
 

445500  , 1331
 , 1384
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز 1397/02/08 3/97/20842 بدوي زرجوب  
خیابان 
فرشته - 
مقابل 
گرمابه 
اسالمی  

انبار محسن 
  زاده

3-2-10212-1-1-0-0 617

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 15,187,500(پانزده میلیون و  

یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد

جریمه 25  2
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر تصویر اجاره نامه شماره 109958مورخ 
49/2/29 به صورت یک باب انبار آهنی و حیاط پشت انبار با جمیع ملحقات آن که   با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه موجود 1203مترمربع و شامل 

: موارد زیر می باشد
یک باب انبار قدیمی آجري با سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و ارتفاع 4/5متربه --**-
مساحت 411/80مترمربع با قدمت حدودي سال 1331 که در برف سال 83 سربندي آن 

تخریب و در سال بعد (84) بدون مجوز تعویض گردیده است
یک باب انبار با اسکلت بلوکی سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و ارتفاع 3/5متر  به --**-
مساحت 113/44 مترمربع  که با توجه به تخریب انبار اولیه در برف سال 83 در سال بعد(84

.)احداث گردیده است
یک باب انبار با اسکلت فلزي و دیوار بلوکی با سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و --**-
ارتفاع 4متر  به مساحت 169/75 مترمربع  که با توجه به تخریب انبار اولیه در برف سال 83 

در سال 93 بدون مجوز و در جاي
انبار قدیمی احداث گردیده است که از بابت آن داراي گزارش غیابی و  پرونده در واحد  

.خالف می باشد
سایبان با اسکلت فلزي و قدمت سال 1384 به مساحت 29/95 مترمربع جهت --**-

پارکینگ  و سرویس موجود در محوطه با مصالح آجري  3/2 متر مربع با قدمت سال 1331
با توجه به عدم ارائه سند مالکیت و سایر سوابق مثبته از طرف متقاضی کل اعیانات **--**

.موجود فاقد بالمانع در شهرداري می باشد
با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ از بابت انبار احداثی سال 84 نیاز به  2 واحد **--**

پارکینگ سرپوشیده و از بابت انبار احداثی سال 93نیاز به  یک واحد  پارکینگ  سرپوشیده 
.یا روباز می باشند

که با توجه به تامین یک واحد پارکینگ سرپوشیده و یک  واحد روباز در محل یک واحد 
.کسري پارکینگ تجاري دارند

با توجه به عدم ارائه سند مالکیت و سوابق از طرف متقاضی فاقد سابقه در سیستم  
 .شهرداري می باشد

با توجه به نامه هاي استانداري گیالن به شماره هاي 94/80/44/498 مورخ **--**
95/05/18 و بنیاد مسکن 08/14308مورخ 94/5/14 واحد تجاري فوق در سال 83 در برف 

.تخریب گردیده بود که ناگزیر از بازسازي ملک گردیده است
جهت تعیین میزان عقب نشینی برابر خط پروژه جدید نیاز به ارسال خط پروژه جدید می 

.باشد
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با توجه به خط پروژه جدید به شماره 727 پیوست به مساحت 8مترمربع در **--**
 تعریض میدانچه انتهاي خیابان 14متري حد جنوب قرار دارد و 26مترمربع در حریم فضاي

.سبز حاشیه رودخانه وخارج از حریم 15متري سازمان آب قرار دارد
212تفریحی گردشگري تثبیت - Ts با توجه به طرح جدید تفضیلی کاربري ملک**--**

.شده با توافق با شهرداري می باشد
.مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد در خصوص کارشناسی حضوري تقدیم 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 یک 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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/30 3/97/20848 بدوي نیروي  
دریایی- 
خیابان 
چمران  
معرفت 
دریایی 2 
روبروي 
کوچه 

دریایی 3 
روبروي 
ساختمان 

دریا

3-1-10009-13-1-0-0 618

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 

1,137,500(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد

جریمه 70  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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 58012500

(پنجاه و  هشت میلیون و  دوازده هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 83  1.5
 

162500  , 1378
 , 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 احتراماً مکان بازدید شده برابر فروشنامه بصورت یکباب خانه دو اشکوبه (یک طبقه بر روي 
, همکف) با قدمت نصب کنتور 1378

. وضع موجود برابر نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 83 متر مربع
طبقه همکف بسطح 83 مترمربع که حدود 13 متر مربع آن بصورت توسعه بنا در حیاط با 
قدمت 1396 است .(همکف بصورت کالس آموزش قران در حال بهره برداري است .)

. طبقه اول یک واحد مسکونی بسطح حدود 70 متر مربع
. واحد مسکونی با توجه به قدمت فاقد کسري و یک واحد کسري پارکینگ آموزشی

همکف با توجه به کاربري خارج از تراکم .(83 متر مربع)
. طبقه اول داخل تراکم .(70 متر مربع )

. فاقد عقب نشینی
اکنون با توجه به نامه شماره 8553 مورخ 97/01/26 کمیسیون ماده صد ,اعالم نموده اند که 

با فرض اعاده همکف به پارکینگ مجددا تراکم گیري صورت گیرد ؛
که با این توصیف در همکف  بسطح 66.40 متر مربع داخل تراکم و بسطح 16.6 متر مربع 

. خارج از تراکم است
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

618

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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  69,753,600(شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  

پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.52  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 3/97/20853 بدوي ماهی  
رودخان 
ارشاد 6 
متري

3-3-10060-11-1-0-0 619

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 76,809,600(هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  نه 

هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 45.72  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 87 مورخه 96/04/11 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب یک واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی بمساحت 45/72 متر مربع) به مجموع 
زیربناي 314/76 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفید کاري بوده و 
تا این مرحله با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر 

:گزارش می گردد
در همکف داراي توسعه بنا مازاد بر تراکم  بسطح  12/35 مترمربع بانضمام کاهش  *--*

سطح راه پله و تبدیل آن به فضاي مفید پیلوت بسطح 3/98 متر مربع
در طبقات اول و دوم  داراي توسعه بنا مازاد بر تراکم بسطح 24/70 متر مربع (هر  *--*

طبقه 12/35 متر مربع)
در زیرشیروانی  بسطح 0/49 متر مربع اضافه بنا دارد *--*

بدلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی (توسعه بنا بیش از 5% زیربناي پروانه *--*
.صادره) بسطح 45/72 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارد

فاقد کسري پارکینگ می باشد *--*
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارد.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ****

.تقدیم می گردد

619

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 اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  63,054,000(شصت و  سه میلیون و  

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

جریمه 20.34  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 3/97/20860 بدوي شهرك امام 
حسین - 
کوچه 8

3-3-30344-20-1-0-0 620

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 98 به تاریخ 96/05/03 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 396.60 مترمربع می باشد
  عملیاتساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد  *---*

داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم به شماره 496583 به تاریخ 96/06/11 می  *-----*
باشد

باستناد نقشه برداري ارائه شده به سطح 20.34 متر مربع داراي اضافه بنا در  *------*
 طبقه 3 سوم می باشد

 به سطح 13.90 متر مربع داراي کسري فضاي سبز می باشد *-------*

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--------*
رعایت دیورا حائل بام می گردد *---------*

 رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست *----------*
حالیه مالک درخواست دریافت پروانه احداث بنا مر حله سوم  برابر ضوابط را دارد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

620

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 30,525,600(سی میلیون و  

پانصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.17  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/29 3/97/20861 بدوي ژاندارمري  
دفاع  
-کوچه 

فالح-شاهد
3

3-3-10007-54-1-0-0 621

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره81 مورخه **--**
95/8/6   می باشد که با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم  بصورت  4طبقه روي پیلوت 

 در6   واحد مسکونی
با زیرشیروانی  بازیربناي کل 859/13   مترمربع و استفاده از سقف تراکم اعطائی **--**

.به مساحت 157.06مترمربع صادرگردیده است
ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد و در مرحله نازك کاري داراي گواهی **--**

 عدم خالف به شماره 507573مورخ 96/08/09 بدون خالف
زیربنائی می باشد.در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد **--**

:تخلف زیر  کمتر از 5% زیربناي پروانه مشاهده گردید
 اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت به مساحت 1.48مترمربع**--**

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم به مساحت 5.19مترمربع (هر طبقه 1.73مترمربع)**--**
 اضافه بناء در طبقه چهارم به مساحت 1.39مترمربع**--**

توسعه انباریها در زیرشیروانی به مساحت 3.97مترمربع (از این مقدار 1.74**--**
مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع)

تبدیل راه پله به بناي مفید از همکف تا چهارم  در مجموع به مساحت 6.14مترمربع**--**
  

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**
.کلیه موارد انجامی در زمان پایانکار رعایت گردیده است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم میگردد**--**

621

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  116,839,000(یکصد و  

شانزده میلیون و  هشتصد و  سی و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.69  1
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/29 3/97/20863 بدوي بلوار امام  
خمینی  
عباسپور

3-3-30232-7-1-0-0 62
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول **--**
 به شماره 121مورخ 96/07/27 به صورت 1.5طبقه دوبلکسی در یک واحد

با زیربناي 266.82مترمربع که در زمان بازدید در مرحله سفت کاري بود(سربندي **--**
و دیوارچینی اجرا شده است)

تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر **--**
:مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم  به مساحت 12.97مترمربع که از این **--**
.مقدار 7.91مترمربع به صورت توسعه مسکونی و 5.06مترمربع توسعه پیلوت می باشد
اضافه بناء در طبقه اول خارج از تراکم به صورت مسکونی به مساحت 24.72 **--**

مترمربع (مساحت راه پله طبقه اول در مشمول تراکم محاسبه گردیده است بنابراین کاهش 
آن تخلف محسوب نمی گردد)

با توجه به عدم استفاده از فضاي سایه کنسول به مساحت 11.75مترمربع در **--**
.همکف در مساحت تخلف منظور نگردیده است اما در زیربناء لحاظ شده است

رعایت پارکینگ مورد نیاز -حد نصاب فضاي باز و حدنصاب فضاي سبز مورد نیاز  **--**
 .می گردد

.در زمان بازدید فضاي سبز و راه پله نردبانی فلزي به بام اجرا نشده بود**--**
.سطح اشغال همکف از 50% در زمان پروانه به 59/26% افزایش یافته است**--**

.رعایت عقب نشینی برابر پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی است**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد**--**

62
2

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 4/7 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 7,896,000(هفت 
میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 4.7  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/02/25 3/97/20864 بدوي آب وبرق   
رسالت

3-3-30221-1-1-0-0 62
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 صادق علیمحمدي 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 74/45 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 312690000(سیصد 
و  دوازده میلیون و  ششصد و  نود هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 74.45  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/25 3/97/20864 بدوي آب وبرق   
رسالت

3-3-30221-1-1-0-0 62
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 2**--**
 مورخ 96/2/16 به صورت 4.5طبقه با انباري در زیر شیروانی  در 4واحد مسکونی

با زیربناي 482.39مترمربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 4.7**--**
 مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري بود

و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد  **--**
:تخلف زیر در محدوده بیشتر از 5% زیربناي پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت به مساحت 1.87مترمربع مازاد بر تراکم**--**
 

اضافه بناء در طبقه اول تا چهارم هرکدام به مساحت 13.15مترمربع در مجموع **--**
 52.6مترمربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف به مساحت  **--**
7.26مترمربع و در طبقات به مساحت 3.18 مترمربع (در مجموع  19.98مترمربع)

.رعایت 4واحد پارکینگ مورد نیاز برابر جانمائی ارائه شده می گردد **--**
.دربهاي پارکینگ و نفر رو در زمان بازدید اجرا نشده است**--**

ارتفاع پیلوت با توجه به عدم اجراي سفت کاري 3متر می باشد که کاهش آن در **--**
.زمان پایانکار به 2.4متر الزامی است

.سطح اشغال همکف از 54.41% به 61.03% افزایش یافته است**--**
 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 9.52مترمربع**--**

عرصه موجود ملک با توجه به نقشه برداري ارائه شده 126.2مترمربع می باشد که **--**
11.69مترمربع کمتر از مساحت باقیمانده عرصه در زمان صدور پروانه می باشد

بنابراین 5.96مترمربع مازاد بر تراکم درآمدي در طبقه همکف دارند.(ملک فاقد **--**
عقب نشینی می باشد.)

حد شرق 11سانتیمتر و حد جنوب 23سانتیمتر کمتر از حد باقیمانده درزمان  **--**
.پروانه می باشد

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

62
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 خصوص اضافه بناي همزمانسازبا توجه به عدم ضرورت  قلع بنا   
راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 78200(هفتاد و  هشت هزار و 

 دویست) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی با توجه به 
صدورپایانکاروبالمانع مورخ 75.06.29 ،بنا  براساس طرح تفصیلی  زمان ساخت ، 
احداث گردیده و ضوابط رعایت شده لذا در وضعیت فعلی ، طرح تفصیلی جدید 

تکلیفی ندارد ودراینخصوص تخلفی هم صورت نپذیرفته که درخصوص آن اظهارنظر 
گردد.

جریمه 15.64  0.1
 

50000  , 1359 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 3/97/20865 بدوي کردمحله -  
ایزددوست
- کریمی  
بن اول

3-2-10145-70-1-0-0 62
4

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 3,475,500(سه 

میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 19.86  1
 

175000  , 1375 احداث بناي جداساز

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه  شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت عرصه 353/45 مترمربع که وضع موجود بصورت یکباب خانه ویالیی با 

اسکلت آجري داراي پروانه ساختمانی شماره  339-59/04/01  و بالمانع شماره 
3/33/10790-75/06/29 می باشد که در بازدید از ملک مشاهده گردید مالک بدون اخذ 
مجوز الزمه اقدام به احداث سایبان با اسکلت فلزي بسطح حدود19/86 متر مربع (به قدمت 
حدود سال 75) در محوطه حیاط نموده است که بابت آن هیچگونه بالمانعی در سیستم ثبت 
نگردیده است ضمنا با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بسطح 15/64 متر مربع اضافه 

.بناي همزمانساز (به قدمت احداث بنا -سال 59 )در ملک وجود دارد
باستناد خط پروژه شماره 1981 پیوست بمساحت حدود 5/90 متر مربع  از عرصه عقب    
نشینی  دارد  حالیه با لحاظ موارد فوق درخواست صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارند 

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

14193-97/2/2 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   494000000(چهارصد و 

 نود و  چهار میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 38  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/18 3/97/20866 بدوي سرچشمه-  
ایزد دوست  

پرستو1

3-2-10171-247-1-0-0 62
5

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 348,750,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  
پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره 18 به 
 تاریخ 90/02/24 و گواهی پایان کار به شماره 68683 به تاریخ 91/09/21 می باشد

مالک پس  از صدور گواهی پایان کار اقدام به تبدیل پیلوت به تجاري و حذف 2 باب  *--*
پارکینگ مسکونی به یک باب مغازه به سطح 38 متر مربع نموده است

برابر ضوابط جاري با توجه به حذف 2واحد پارکینگ مسکونی و کسري یک واحد  *---*
 پارکینگ تجاري ، در مجموع داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

62
5

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدمحمدرضا سلیمی اشکوري موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

12.62 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 63604800(شصت و  سه 
میلیون و  ششصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.62  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 3/97/20867 بدوي بلوار  
مدرس 
روبروي 

   دادگستري

3-2-10257-59-1-0-0 62
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 184 مورخه  
93/12/28  می باشد که  بصورت  4/5طبقه  بازیربناي کل 999/53مترمربع (با استفاده از 
سقف تراکم اعطایی) در 8 واحد مسکونی صادرگردیده عملیات ساختمانی در حد بهره 
برداریست  و با توجه به سوابق موجود داراي گواهی عدم خالف بشماره 3/33/110675 

مورخه 94/12/26 بوده و پس از آن با نوجه به نقشه تفکیکی پیوست داراي اضافه بنا بصورت 
:همزمانساز بشرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء بصورت مازاد بر تراکم بمساحت 2/50 متر مربع  *
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء  بصورت مازاد بر تراکم بمساحت 10/12 متر  *

مربع (هر طبقه بسطح 2/53 متر مربع) می باشد
در زیرشیروانی بسطح 2/89 متر مربع کاهش بنا دارد * 

 مقدار توسعه بناي احداثی کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد -
حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار دارند که با عنایت به بازدید از محل موارد زیر قابل 

:بیان است
دیوار حایل بام بصورت سقف ژاپنی در دو حد شمالی و جنوبی ملک اجرا گردیده است *

.رعایت پارکینگ و عقب نشینی می گردد *
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

62
6

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. سایر 78.05  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1397/02/22 3/97/20868 تجدید 
نظر

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 

رجایی سوم

3-1-10002-54-1-0-0 62
7

در خصوص تراکم اعطایی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. جریمه 89  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
افزایش بناي همکف وطبقات با اعمال  ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل ضریب 1.75 به ضریب 0.75) جریمه بمبلغ 238,213,080(دویست و  سی و  
هشت میلیون و  دویست و  سیزده هزار و  هشتاد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 94.53  0.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یک 
باب کسري پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 

1.5 به ضریب 1) جریمه بمبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 49 مورخه 93/07/02 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 519.83  متر مربع

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی  در حد بهره برداري  می باشد و برابر پالن نقشه  
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول به سطح 8/21  متر -1
 مربع

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از  60 درصد طول  -2
بمساحت 82/52 متر مربع (هر طبقه بسطح 20/63 متر مربع) می باشد

همچنین بسطح 0/76 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی چهارم در  
.مجموع بسطح 3/04 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است

.بمساحت 0/76 متر مربع در زیرشیروانی توسعه بنا دارد -3
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 89 متر مربع  -4

..داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
مطابق پروانه صادره طبقات سوم  و چهارم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی لحاظ -5

شده است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی
تبدیل شده است  که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از سه به چهار افزایش  

 یافته است بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه
معاونت معماري و شهرسازي در طبقه چهارم بمساحت 99/44 متر مربع اضافه بنا  94/10/15

 به دلیل افزایش واحد دارند که بسطح 20/63 متر مربع از این مقدار
مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است و بسطح 0/76 

.متر مربع مربوط به تبدیل فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 و عدم تامین پارکینگ مطابق  -6.

ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
 حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

توضیح اینکه گزارش حاضر صرفا بمنظور بروز رسانی تهیه و تنظیم شده است و از بابت 
 موارد مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 486216 مورخ 97/02/06

می باشد و در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

62
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 با توجه به گزارش شهرداري که سال 
وقوع تخلف را 1385 اعالم داشته، بنابراین تعیین یک پنجم سرقفلی بر اساس سال 

1393 توسط مرجع نخستین، به استناد راي وحدت رویه شماره 42- 78/2/25 هیات 
عمومی دیوان عدالت اداري، فاقد محمل قانونی تشخیص، لذا با اصالح سال وقوع 

تخلف از سال 1393 به سال 1385 در راي مرجع بدوي و به تبع آن جریمه تعیینی، به 
شرح اصالح ذیل، با رد اعتراض نامبرده، ضمن تایید دادنامه بدوي، به استناد تبصره 4 

، براي متراژ 44.27 مترمربع، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت 
مبلغ206640000(دویست و  شش میلیون و  ششصد و  چهل هزار )  ریال بر اساس 
نظریه تکمیلی کارشناس منتخب کمیسیون به شماره  510/1-97/2/20   تایید می 

گردد.

جریمه 44.27  0
 

445500  , 1385
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/18 3/97/20870 تجدید 
نظر

آج بیشه -  
بلوار امام 
رضا- 

  جانبازان

3-2-10314-25-1-0-0 62
8

توضیحات بازدید  .احتراما  مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت  یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر

یکباب مغازه  بسطح حدود 22/13     مترمربع فعال فاقد فعالیت وبرابر تاریخ نصب کنتور  -1
 .   با قدمت سال 1358

بالکن سرتاسري بسطح حدود  22/13 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح 7/37      -2
مترمربع درحد یک سوم وبسطح   14/76   مترمربع مازاد بریک سوم خواهد بود  با قدمت 

 .  سال 1393

. داراي تابلو ي بنر فاقد نورپردازي   باابعاد حدود       4/4متر×1/5 متر   می باشد -3

وباتوجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده  و برابر خط پروژه پیوست به شماره 2645 
.  بسطح 8/3 مترمربع داراي عقب نشینی  می باشد

 . حالیه درخواست پرداخت خالف انرا دارد  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
31974-97/2/26 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   103548600(یکصد و  
سه میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید. 

جریمه 351.75  0
 

455625  , 1386 تبدیل غیر مجاز 1397/03/01 3/97/20871 بدوي بلوار امام 
علی -بعداز 
کوي زمان 
-ساختمان 
پارس پخش

3-1-10205-135-1-0-0 62
9

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 136,687,500(یکصد و  سی و  شش میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 162 به تاریخ 85/09/28 به صورت 1.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با زیربناي 150 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است و ساختمان در حال بهره   *---*

برداري می باشد
ساختمان احداثی به صورت تجاري و با عنوان دارو پخش مورد بهره برداري وقاع  *----*

گردیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 46.67 متر مربع -1
 تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 75 متر مربع 1-1

اضافه بنا در طبقه  اول  به سطح 25.80 متر مربع -2
 تبدیل مسکونی به تجاري به سطح 75 متر مربع 2-1

احداث یک طبقه مازاد به سطح 129.28 متر مربع که از این مقدار به سطح 7.61 متر  -3
 مربع آن به صورت کنسول به سمت شارع می باشد

با توجه به نوع بهره برداري ( تجاري - متمرکز ) و میزان زیر بنا و برابر ضوابط داراي 6 *--*
  واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

 یکی از راه هاي دسترسی همکف به انبار طبقه اول از طریق باالبر می باشد *----*
 با توجه به مدارك ارائه شده سال وقوع تخلف به سال 1386 می باشد *-----*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

62
9

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مریم غمناك مردخی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 72.72 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 366508800(سیصد و  شصت و  شش میلیون و 

 پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 72.72  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/23 3/97/20872 بدوي شالکو - خ  
شهید احمد 

نژاد  
همرنگ نژاد

3-3-10340-9-1-0-0 630

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 انباري در زیرشیروانی به مساحت 3.25 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
(960/000 ریال) بمبلغ  4680000(چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر 

و اعالم میدارد.

جریمه 3.25  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/02/23 3/97/20872 بدوي شالکو - خ  
شهید احمد 

نژاد  
همرنگ نژاد

3-3-10340-9-1-0-0 630

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 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 3 واحد مسکونی صادر و 
اعالم می گردد.

سایر 60.24  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 12.91 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ21,688,800(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار و  
هشتصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.91  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 167 مورخه 
95/12/28  می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی در طبقات بسطح  12/91 مترمربع 

بصورت  3 طبقه روي پیلوت
در  دو واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت انباري  بازیربناي کل  322/94  مترمربع  
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد نازك کاري  است وبرابر نقشه برداري ارائه شده 

 : برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 10/74 مترمربع -1

 . افزایش بناي درحد تراکم  بصورت  راه پله و آسانسور درهمکف بسطح 5/26 مترمربع -2
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 36/33مترمربع   ( هرطبقه  -3

 .12/11 مترمربع )
افزایش بناي درحد تراکم  بصورت  راه پله و آسانسور درطبقات بسطح 11/67 مترمربع (  -4

 .  هرطبقه 3/89 مترمربع )
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد مسکونی که زیربناي مفید آن  -5
 . درطبقه سوم به کسر افزایش بناي صدراالشاره بسطح 60/24 مترمربع می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی بصورت انباري مازاد بر5 مترمربع بسطح 3/25 -6
 .   مترمربع

افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله به بام بسطح 8/72 مترمربع توضیح اینکه  -7
درصورت نصب دروازه سواره براساس ضوابط رعایت پارکینگ خواهد گردید وفاقد کسري 

. پارکینگ می باشد
ضمنا درحد جنوب رعایت دو متر حیاط خلوت نگردیده اما درآن حد فاقد پنجره واشرافیت  
 .می باشد   و بسطح 7/14 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  

630

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 قسمت رضایی گردویشه 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 تبدیل بخشی 
از راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 32/3 متر مربع راي به جریمه با ضریب 

1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 125162500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد 
و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 32.3  1.25
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/02/25 3/97/20880 بدوي بلوار امام 
خمینی 
-کوچه 
رسالت 

-رسالت 8

3-3-30213-43-1-0-0 631

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی مرحله اول  به **--**
شماره 107مورخ 96/06/14 که متعاقبادر تاریخ 96/07/30 پروانه مرحله دوم نیز دریافت 

.کرده است
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اجراي نازك کاري **--**
می باشد و به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر 

:مشاهده گردید
کاهش سطح راه پله و آسانسور وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف **--**

به مساحت 7.48مترمربع
کاهش سطح راه پله و آسانسور وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه اول به  **--**

مساحت 8.4مترمربع
کاهش سطح راه پله و آسانسور وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه دوو  **--**
وسوم  به مساحت  8.21 مترمربع(در مجموع ساختمان 32.3مترمربع تبدیل غیر مجاز دارند)

در مجموع ساختتمان فاقد تخلف زیربنائی می باشد و در زیرشیروانی 5.77**--**
.مترمربع کاهش بناء دارند

رعایت پارکینگ مورد نیاز با جانمائی ارائه شده در پالن معماري می گردد(دربهاي **--**
نفر رو و ماشین رو اجرا نشده است)

مساحت فضاي سبز با توجه به پالن معماري ارائه شده 5.88مترمربع کمتر از حد **--**
.نصاب مورد نیاز می باشد که در زمان بازدید اجرا نشده است
.غرس سه اصله درخت در زمان پایانکار الزامی است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 نامدار حشکوایی 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 22/05 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
74088000(هفتاد و  چهار میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 22.05  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 3/97/20881 بدوي دیانتی   
رستمی

3-2-10085-1-1-0-0 63
2

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 67 مورخه 96/03/24 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه  واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 445/56 متر مربع صادر 

 گردیده است. عملیات ساختمانی  در حد اتمام  می باشد
:و برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح  5/33  متر مربع-1
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به مساحت 15/99متر مربع (هر -2

 طبقه بسطح 5/33 متر مربع) می باشد
بمساحت 0/73متر مربع در زیر شیروانی توسعه بنا دارد -3

مقدار توسعه بناي انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
کسري پارکینگ ندارد -5

مطابق ضوابط صدور پروانه مالک مجاز به احداث سه درب سه متري می باشد که  *--*
.حالیه دو درب به مجموع طول 8/20  (مطابق نقشه)در محل نصب شده است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند *--*
.مراتب جهت هرگونه اقدام 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 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/25 3/97/20889 بدوي فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 63
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1341446400(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  یک میلیون و  

چهارصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 99.81  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/25 3/97/20889 بدوي فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 63
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 161مورخه 95/12/28 در 3/5 طبقه  ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و یک باب مغازه در همکف و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي  
720/77 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اجراي  قالب بندي سقف 

:چهارم بوده  و با توجه به سوابق موجود از بابت
افزایش بنا در همکف (بصورت مسکونی) بمساحت 42/81 متر مربع (در مرحله اول)   *--*
بانضمام توسعه بناي تجاري بسطح 3/23 متر مربع ، همچنین تبدیل 51/70 متر مربع از 

پیلوت به بناي تجاري
کاهش سطح راه پله بسطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به تجاري *--*

احداث بالکن تجاري بمساحت کلی 152/24 متر مربع در طبقه اول (که از این مقدار  *--*
بسطح 141/39 متر مربع بصورت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ، بمساحت 5/88 متر مربع 
بصورت کاهش بناي راه پله و تبدیل به تجاري و بسطح 4/97 متر مربع بصورت توسعه بنا می 

 باشد)
واحد کسري پارکینگ تجاري 4 *--*

داراي سابقه در واحد خالف بوده که مطابق صورتجلسه مورخ 96/09/27 در مرحله اول و 
 صورتجلسه مورخ 96/11/28 در مرحله دوم محکوم به پرداخت جریمه گردیده است

حالیه با عنایت به پیشرفت عملیات ساختمانی و مطابق پالن نقشه برداري پیوست مغایرت 
:وضع موجود با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 30/87 متر مربع بانضمام کاهش سطح راه پله  *--*
و تبدیل آن به فضاي مغازه بسطح 0/57 متر مربع

توسعه بالکن تجاري بمساحت 67/80 متر مربع و تبدیل 0/57 متر مربع از راه پله به  *--*
فضاي بالکن (و اجراي بالکن بصورت سرتاسري)

دو واحد کسري پارکینگ تجاري بعلت توسعه بناي ایجاد شده در فضاي تجاري *--*
تا این مرحله با توجه به نحوه اجراي سقف در طبقات دوم و سوم بسطح 6/45 در راه  *--*

 پله هر طبقه (در مجموع 12/90 متر مربع) کاهش زیربنا دارد
شایان ذکر است با توجه به اجراي کامل ستونهاي طبقات دوم و سوم هر گونه تغییري در 
نحوه  اجراي سقف و  زیربناي اعالمی قابل بررسی مجدد بوده و تا این مرحله فاقد کسري 

.پارکینگ مسکونی می باشد
حالیه تقاضاي بررسی مغایرت موجود و صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

..دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقه اول راي به جریمه به مبلغ13,392,000(سیزده میلیون و  

سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 2.88  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 3/97/20892 بدوي دیانتی -  
ك عظیمی

3-3-10322-37-1-0-0 63
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 62  
به تاریخ 95/07/04 می باشد

داراي گواهی عدم خالف به شماره 463324 به تاریخ 95/12/10 بدون افزایش بنا می  *--*
 باشد

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

داراي اضافه بنا  در همکف و اول در مجموع  به سطح 2.88 متر مربع ( هر طبقه به  *--*
 سطح 1.44 متر مربع )

پوشش نماي جانبی ایزوگام  بوده که مالک اقدام به پوشش رنگی ( سفید ) بر روي  *---*
 آن نموده است

رعایت پارکینگ می گردد *----*
حالیه درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد، مراتب جهت صدور دستورات 

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 

10,153,080(ده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  سه هزار و  هشتاد) ریال صادر می گردد. 
و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 99.54  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 3/97/20893 بدوي کیژده-بن 
بست دهم 
-زمینهاي 
طالب 
 سربازي

3-3-10376-230-1-0-0 63
5

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 6864600(شش 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 13.46  0.5
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:41زمان 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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت **--**
 75مترمربع که وضع موجود برابر پالن معماري ارائه شده مساحت عرصه

64مترمربع می باشد(11مترمربع در زمان ساخت عقب نشینی گردیده است)و **--**
 مشتمل بر اعیان 1 طبقه بر روي پیلوت به مساحت  همکف و اول هر کدام

56.5مترمربع می باشد که همکف پیلوت با ارتفاع 2.7متر می باشد و طبقه اول با **--**
.راه پله یک طرفه به مساحت 56.5مترمربع در یک واحد مسکونی می باشد

.قدمت احداث بناء سال 91 و اسکلت ساختمان بلوکی با شناژ قایم و افقی می باشد**--**
.رعایت یک واحد پارکینگ گردیده است**--***

.از بابت اعیان احداثی فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره  595  مورخ 95/04/29 به مساحت 8.7مترمربع در **--**
.تعریض کوچه 8متري اصالحی قرار دارد

قرار دارد  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
 عرصه باقیمانده کمتر از 100متر بنابراین

سطح اشغال از جدول شماره 8 و  تراکم مجازاز حداقل تراکم پایه جدول شماره 6 **--**
محاسبه می گردد( 80-100% )که 13.46مترمربع

.خارج از تراکم و 99.54مترمربع داخل تراکم پایه می باشد**--**
با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد شمال داراي پنجره **--**

مشرف به سمت پالك مجاور می باشد.(عرض حیاط خلوت 1.5متر)
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک به حضور تقدیم میگردد**-**

63
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به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  در خصوص تبدیل 45.44 مترمربع از 

پیلوت به مسکونی و همچنین اضافه بناي همزمانساز بمساحت 7.90مترمربع راي به 
اخذ جریمه به مبلغ 96,012,000(نود و  شش میلیون و  دوازده هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 45.44  1.5
 

1200000  , 1388 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/02/25 3/97/20897 بدوي سر  
چشمه-حق 
شناس  
کریم

3-2-10171-357-1-0-0 63
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی  ساختمان احداثی برابر پروانه و پایان کار صادره به 
صورت 2.5 ظبقه در 2 واحد بانضمام یک باب انباري در حیاط به سطح 13 متر مربع می باشد

 
: باتستناد نقشه برداري ارائه شده *---*

مالک اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به سطح 45.44 متر مربع به یک باب سوئیت نموده  -1
است

 داراي اضافه بنا همزمان ساز در انباري همکف مذکور به سطح 6.90 متر مربع می باشد -2
 داراي اضافه بنا همزمان ساز به سطح 1 متر مربع در پیلوت می باشد -3

با توجه به سال وقوع تخلف ( 1388 ) و برابر ضوابط وقت ، براي 3 واحد مسکونی ،  -4
رعایت 2 واحد پارکینگ می گردد

در خصوص موارد مذکور داراي سوابق گزارش و اسارل پرونده به کمیسی ون ماده بوده که 
برابر تصمیم شماره 56659 به تاریخ 97/03/30 به دلیل عدم محاسبه و قید نکردن مساحت 

: همزمان ساز در فرم تحلیل خالف پرونده به منطقه بازگشت داده شده  که
با توجه به ضوابط جاري ، در فرم تحلیل جدید مساحت هاي مذکور قید گردیده است

مراتب جهت پاسخگویی به نامه اشاره شده  به حضور تقدیم می گردد
.
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربري است  یعنی مالک در بخشی از حیاط منزل مسکونی و 
پارکینگ، اقدام به احداث مغازه جهت کسب و کار نموده و در حال حاضر حسب اظهار 

مالک به شغل نانوایی در محل مذکور، مشغول به کار می باشد. اقدام نامبرده از 
مصادیق بارز احداث مغازه یا مکان تجاري بدون مجوز قانونی می باشد که در این 
راستا کمیسیون به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا جهت تعیین ارزش سرقفل مکان 

مربوطه موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب، ارزش مکان مذکور را 
طبق نظریه95/216 – 95/4/30 به مبلغ 2,700,000,000  ریال تعیین نموده که نظریه 

صادره علی الظاهر منطبق با واقع می باشد بنابراین در بخش تبدیل قسمتی از فضاي 
پارکینگ و حیاط مشاعی به یک باب مغازه ، ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 4
 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 

مبلغ 540000000(پانصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 78.37  0
 

3100000  , 1393 بناي غیرمسکونی غیرمجاز در 
کاربري مغایر

1397/03/08 3/97/20900 رسیدگ
ي 

 مجدد

پشت صدا  
و سیما - 
خیابان 

چمران بن 
بست 

نوروزي کد 
پستی:
-53467
41857

3-1-10012-24-1-0-0 63
7

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 دو  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465000000

(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3100000  , 1393 کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 این گزارش بدون بازدید از ملک با توجه به محتویات پرونده شماره  765سال 94 
واحد خالف به درخواست واحد وصول مطالبات جهت مختومه نمودن پرونده تنظیم گردیده 
برابر سند مالکیت و پروانه ساختمانی شماره 27مورخ  1378/02/12به صورت ساختمان :است

2/5اشکوبه در 2واحد مسکو نی میباشد که پایان کار شماره 25142مورخه 81/9/19در 
خصوص پالك ثبتی فوق صادر گردیده است وضع موجود طبقه اول بصورت مرکز بهداشتی 
درمانی استفاده میگردد طبقه دوم مسکو نی می باشد حالیه مالک بدون مجوز و خالفساز  
پارکینگ و قسمتی از حیاط مشاعی را به یکباب مغازه فاقد بالکن تبدیل نموده است , واز 
احداث  بدون مجوز و خالفساز یکباب مغازه بسطح 78/37 -1:بابت موارد تخلف زیر شامل
متر مربع با قدمت حدود یکسال که از مقدار فوق  41/27متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به 
تبدیل 151/45متر مربع از  -2  مغازه و  37/10متر مربع بصورت احداث در حیاط میباشد

بدلیل احداث مغازه و حذف پارکینگ  -3 واحد مسکو نی طبقه اول به مرکز بهداشتی درمانی
مسکو نی و تبدیل طبقه اول به مرکز بهداشتی درمانی تعداد یک واحد کسري پارکینگ 
تجاري و تعداد دو واحد کسري پارکینگ  مسکو نی دارند جمعآ سه واحد کسري پارکینگ 
که از بابت موارد 1و3 داراي راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 17850مورخ  دارند
در خصوص بالمانع بودن                        95/5/12  می باشد و مورد 2 فاقد راي می باشد
 .اعیان احداثی و عقب نشینی پس از بازدید از ملک به اتفاق مالک اظهار نظر خواهد شد

63
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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 52500000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال در این 
بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/08 3/97/20901 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا کوي 
آزاد  
روبروي 
جرثقیل 
گلبرگ 
شهید 

عبدالهی-ب
ن بست 
چمن

3-3-10357-183-1-0-0 63
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص (بناي مسکونی مازاد بر تراکم حسب گزارش شهرداري) ، کلیه تخلفات در 

این بند  با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 4,905,800
(چهار میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 12.31  0.5
 

85000  , 1389
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم 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 20,211,100(بیست میلیون و  دویست و  یازده هزار و  یکصد) 

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 99.75  0.1
 

700000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 
. 113.91 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف) در دو واحد 
, مسکونی

در خصوص اعیان همکف در یک واحد مسکونی بسطح 72.80 متر مربع و یک واحد کسري 
.پارکینگ مسکونی  داراي سوابق  و پرونده مختومه خالف میباشند

اکنون اقدام به توسعه بنا بصورت احداث طبقه اول در یک واحد مسکونی بدون مجوز 
. شهرداري نموده اند

طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت عرصه موجود 117.43 متر مربع است که بسطح 3.52 
.متر مربع بیشتر از فروشنامه است

در همکف ؛
(بسطح 7.96 متر مربع اضافه بناي همزمانساز .(1389
. بسطح 5.26 متر مربع احداث انباري با قدمت 1395

.بسطح 8.49 متر مربع احداث راه پله فلزي با قدمت 1395
(توسعه بنا بصورت احداث طبقه اول بسطح 86 متر مربع .(1395

(راه پله طبقه اول بسطح 4.35 متر مربع .(1395
. یک واحد کسري پارکینگ

. در همکف بسطح 9.40 متر مربع داخل تراکم و بسطح 12.31 متر مربع خارج از تراکم
. طبقه اول داخل تراکم

در ضلع جنوب رشته نهري موجود است که با توجه به نامه شرکت آب منطقه اي غیر فعال 
.بوده ولیکن جمع کننده آب هاي سطحی میباشد

. همچنین داراي درب و پنجره در طبقه همکف و اول بسمت نهر مذکور است
بنا به اضهار واحد نقشه بردراي بدلیل نسقی بودن پالك امکان تهیه خط پروژ میسر نمیباشد

 .
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

63
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و باتوجه به موقعیت ملک و بلحاظ عدم ضرورت 
قلع، 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  6,876,840(شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد 
و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 67.42  0.1
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20910 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین(ع) 
شهرك صبا 

کوچه 
  آزادگان 5

3-2-10268-99-1-0-0 63
9

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  برابر فروشنامه ارائه شده به 
سطح 135 متر مربع و باستناد نقشه برداري به سطح 137.70 متر مربع و  داراي اعیان 

مسکونی بدون مجوز  به صورت یکباب خانه ویالیی با مصالح بلوکی می باشد
اعیان احداثی به سطح 67.42 متر مربع و در مرحله اتمام سربندي و دیوار چینی  *----*

متوقف گردیده است
واقع  R112 باستناد طرح تفصیلی جدید ،  ملک در کاربري مسکونی و در پهنه  *------*

 گردیده است
 برابر ضوابط  اعیان ملک کامال در حد تراکم می باشد *-------*

برابر ضوابط رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد *---------*

باستناد خط پروژه شماره 567 به  سطح  4.11 از عرصه در تعریض می  *-----------*
 باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه  شمار ش ر - 30279- 1397 به تاریخ 97/02/24 دبیر خانه 
کمسیون ماده صد به حضور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و باتوجه به قدمت بنا، بلحاظ عدم ضرورت قلع، 
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  
1,092,870(یک میلیون و  نود و  دو هزار و  هشتصد و  هفتاد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 121.43  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 3/97/20912 بدوي بلوار  
خرمشهر-ك
وچه طالب 
سربازي 

مقابل کوچه 
  دهم

3-3-10384-20-1-0-0 640

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 بناي خارج تراکم (سرویس بهداشتی)، به مبلغ  
136,800(یکصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3.04  0.5
 

90000  , 1373 احداث بناي جداساز 1397/03/05 3/97/20912 بدوي بلوار  
خرمشهر-ك
وچه طالب 
سربازي 

مقابل کوچه 
  دهم

3-3-10384-20-1-0-0 640

درخصوص عدم رعایت نورگیر ، شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام 
نماید

سایر  0
 

90000  , 1373 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، بصورت یکدستگاه ساختمان  ویالیی دوبلکسی  
در یک واحد مسکونی با مصالح بنایی  بر روي عرصه نسقی   با قدمت 24 سال (1373 قبض 

برق)
فاقد مجوز احداث و طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی  ( ممهور به مهر مهندس  
نقشه بردار نظام مهندسی) بمساحت عرصه 195.31 مترمربع میباشد که با توجه به پالن  

: معماري ارائه شده بشرح موارد ذیل میباشد
همکف بمساحت 87/40 مترمربع بصورت  مسکونی و در محوطه داراي سرویس بهداشتی  *

.بسطح  3/04  و انباري 2/55 متر مربع میباشد
طبقه اول بسطح 31/48 متر مربع بصورت مسکونی

عدم رعایت  مساحت نورگیر  ( عرض موجود3/25* 1/32 متر ) ( براي  نورگیر  حداقل بعد *
.3 متر میباشد) که در قسمت دوبلکس داراي پنجره مشرف به سمت پالك همسایه میباشد

با توجه به قدمت ساخت فاقد کسري پارکینگ  میباشد
.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

مراتب  با  توجه  به   نامه شماره   ش ر 129615-1394 مورخ 1394/08/21 جهت دستورات 
.مقتضی تقدیم حضور میگردد

با توجه به خط پروژه بشماره 595 ( بپیوست) بسطح 20/70 متر مربع از عرصه در  ****
تعریض کوچه 12 متري حد شرق  قرار میگیرد ( که از این مقدار 3/04 متر مربع مشتمل بر 

.اعیان ( سرویس بهداشتی ) میباشد
کالً داخل تراکم  میباشد

****مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/97/20912 مورخ ****

1397/03/05 میباشد و  طی بازدید مورخ 1397/04/03 ملک اقدام به مسدود نمودن  پنجره  
. نموده است

***..مراتب با توجه به تکمیل فرم تحالیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

640

با توجه به اعالم انصراف از اعتراض از طرف مالک به شماره 42596مورخ 97.3.8 لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 545,328,000(پانصد و  چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  

بیست و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 108.2  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20915 تجدید 
نظر

خ رسالت    
ك غالمعلی 
زاده76135

41869-

3-2-10178-98-1-0-0 641

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به اعالم انصراف از اعتراض از طرف مالک به شماره 42596مورخ 97.3.8 لذا 
راي بدوي  عینا تایید میگردد.

سایر 374.01 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20915 تجدید 
نظر

خ رسالت    
ك غالمعلی 
زاده76135

41869-

3-2-10178-98-1-0-0 641

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 135 مورخ 1396/09/08  
بصورت 3/5 طبقه  در 3 واحد مسکونی  با زیربناي 374/01 متر مربع میباشد

: عملیات ساختمانی در حد سربندي و سفید کاري میباشد که از بابت
داراي اضافه بنا در طبقه همکف الی طبقه سوم  بسطح 100/84 متر مربع ( هر طبقه   -1

 بسطح 25/21 متر مربع )
داراي کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل  آن به بناي مفید در  -2
طبقات  همکف الی سوم بسطح 5 متر مربع ( طبقه همکف 0/80 متر مربع و طبقات اول تا 

سوم 1/40 متر مربع)
داراي افزایش بنا  در زیر شیروانی  بسطح 2/36  متر مربع میباشد. ( شایان ذکر است - 3
حداقل راه عبور براي دسترسی به انباري ها با توجه به نقشه ارائه شده بطول  0/77 متر 

میباشد)
رعایت 3 واحد پارکینگ میگردد.( درب هاي عبور خودرو و نفرو در زمان بازدید نصب -4

نگردیده است .)
و از آنجائیکه حد عملیات ساختمانی بیشتر از حد  عملیات مندرج در پروانه اول میباشد  -5
 طبق چکیده طرح تفصیلی پروانه فاقد اعتبار میباشد و کل زیربناي پروانه  بسطح 374/01 

.بصورت داخل تراکم  تخلف ساختمانی میباشد
داري راي کمیسیون  تجدیدنظر بشماره 3/97/20915 مورخ 1397/03/08  مبنی بر جریمه 
میباشد. تغییرات جدیدي مشاهده نگردید. رعایت عقب نشینی در زمان پایانکار براساس  

 پرونه صادره الزامی است
.حالیه درخواست  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی  تقدیم حضور میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 50  1
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/08 3/97/20918 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی بن 
ششم

3-3-10211-3-1-0-0 64
2

در خصوص اعتراض خانم سیدفاطمه متین بستی نسبت به راي شماره 3.97.20811 
مورخ 97.2.8  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 به 1.25 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 50.14 مترمربع به مبلغ  75210000(هفتاد و  پنج میلیون و  دویست 
و  ده هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 50.14  1.25
 

1200000  , 1388 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 داراي پروانه ساختمانی113-87/3/30در1/5طبقه در یکواحد 
مسکونی و با زیربناي کل به مساحت113/24مترمربع بوده که پروانه فاقد اعتبار می باشد

: که  با توجه به اطالعات  موجود در سیستم و مدارك ارائه شده  از بابت 
اضافه بنا  برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد(به عمق حدود2/23متر) و خارج از 
تراکم در طبقه همکف به مساحت حدود20/33مترمربع  با افزایش ارتفاع از2/4متر به3 متر

 و درطبقه اول به مساحت حدود20/33مترمربع
. داراي راي کمسیون ماده صد مورخه 88/3/10 میباشد 

.حالیه بر اساس پالن معماري ارائه شده  از سوي متقاضی  موارد زیر مشاهده گردید
در همکف بسطح 1/16 متر مربع  داراي کاهش بنا  نسبت به   راي صادره میباشد   -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 1/16 متر مربع داراي کاهش بنا  نسبت به راي صادره  -2
میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی بسطح 50/14 متر مربع  با قدمت سال  -3
1388

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ  مسکونی  با قدمت سال 1388 دارد-4
.داراي بازشو درب   بسمت شارع میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند
مراتب با توجه به نامه شماره  ش ر 13904-1397 مورخ 1397/02/02  جهت دستورات 

.مقتضی تقدیم حضور میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/97/20918 مورخ  ****
*****.3/97/20918 میباشد. مراتب با توجه به فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

64
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک ، نظر به اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی 
بوده و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 

بنظر نمی رسد لذا 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  44,053,100(چهل و  چهار میلیون و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 338.87  0.1
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20924 بدوي خ شهید  
انصاري  ك 
بهاران-سم
ت چپ-ك 
شهید 

موسی زاده

3-3-10089-44-1-0-0 64
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، به مبلغ  365,608,750(سیصد و  شصت و  

پنج میلیون و  ششصد و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 224.99  1.25
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1397/03/08 3/97/20924 بدوي خ شهید  
انصاري  ك 
بهاران-سم
ت چپ-ك 
شهید 

موسی زاده

3-3-10089-44-1-0-0 64
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی ارائه شده  توسط متقاضی  برابر سند اجاره اوقاف به شماره **--**
181614مورخ 82/9/18  به صورت یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 248/28 متر مربع

( داراي اصالحیه مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستري) بصورت دو دستگاه   **--**
آپارتمان در دو قسمت مجزي به شرح زیر می باشد که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري 

:می باشد
ساختمان اول در ضلع غربی بصورت چهار طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکو نی  **--**
 که طبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف اختصاصی  در دو قسمت شرقی و غربی میباشد

و طبقه سوم و چهارم  در یک واحد مسکو نی میباشد هرطبقه به مساحت 91/23**--**
 مترمربع در مجموع به مساحت 456/15مترمربع

ساختمان دوم بصورت دو طبقه روي همکف(سویت تخریب شده است) در یک  **--**
واحد مسکونی به مساحت 142/52مترمربع (به کسر حفره راه پله)

عملیات ساختمانی ساختمان اول در مرحله نازك کاري می باشد(طبقه چهارم در **--**
 حال استفاده) و عملیات ساختمانی ساختمان دوم به پایان رسیده

و در مرحله بهره برداري می باشد در آن ساکن میباشند اسکلت ساختمان بتن **--**
.آرمه می باشد. قدمت ساختمان سال 90 می باشد

.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در ضلع شمال از 2متر به 1/14متر که در این ضلع  **--**
پنجره مشرف به پالك مجاور دارند ضمناً تراس روباز در طبقه چهارم در حد شرق و غرب 

 .مشرف به پالك مجاور می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید می باشد**--**

با توجه به خط پروژه  جدید به شماره 410مورخ 94/09/10 به مساحت  3.22**--**
.مترمربع در تعریض کوچه 12متري حد شرق قرار دارد

قرار دارد(55-80%) بنابر این  R121 با توجه به طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
 338.87مترمربع داخل تراکم 133.76مترمربع خارج از تراکم

و 88.53مترمربع احداث طبقه مازاد(41.39مترمربع تراس غیر مسقف) و2.7**--**
.مترمربع احداث  راه پله و آانسور به بام می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي شماره 21041مورخ 97/12/11 کمیسیون تجدیدنظر **--**
.مبنی برجریمه می باشد

گفتنی است در زمان ارسال به کمیسیون ماده صد مساحت 34.81مترمربع از **--**
 مساحت راه پله در طبقات به صورت داخل تراکم

.از قلم افتاده است که از بابت آن فاقد راي می باشد**--**
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 مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد *--**

  
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 

با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور 
ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد آورد و ضرورتی به قلع آن نیست 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  
2,659,200(دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 22.16  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 3/97/20925 تجدید 
نظر

کوي امام  
رضا خ 
افتخاري  
بهار 29

3-3-10409-2-1-0-0 64
4

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 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
133,344,000(یکصد و  سی و  سه میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 148.16  0.75
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به مدارك و اسناد ارائه شده مشتمل است  
بر دو قطعه زمین نسقی به مجموع مساحت 166/98 متر مربع که مشتمل است بر یکباب 
ساختمان مسکونی دوبلکسی با اسکلت بتنی  که با توجه به سوابق قبال مالک قطعه اول 

بمساحت حدود 100/22 را خریداري نموده و بر روي آن اعیان مسکونی دوبلکسی به زیربناي 
حدود 120 متر مربع را احداث نموده و از بابت آن و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  با 
توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره 11134-90/07/05 محکوم به پرداخت جریمه 

.گردیده و داراي پرونده مختومه در واحد خالف است
پس از آن مالک قطعه زمین پشتی بمساحت 66/76 متر مربع را خریداري نموده و به قدمت 
سال 90 اقدام به الحاق زمین به ملک موجود نموده و ساختمان مذکور را با توجه به پالن 

:معماري ارائه شده بشرح زیر توسعه بنا داده است
در طبقه همکف بسطح 85/98 متر مربع (حدود 64/68 متر مربع بصورت پیلوت و  *...*

بسطح حدود 21/30 متر مربع بصورت مسکونی)
در طبقه اول بسطح 84/34 متر مربع بصورت مسکونی *...*

سطح اشغال مجاز 60% و تراکم مجاز 80% می باشد که بر مبناي آن 148/16 متر مربع از  *...*
.اضافه بناي احداثی بصورت خارج از تراکم و 22/16 متر مربع بصورت داخل تراکم می باشد

مطابق پالن خط پروژه پیوست از حد شمال بسطح 20 متر مربع عقب نشینی دارد  *...*
لیکن با عنایت به کروکی ارائه شده از طرف متقاضی جهت اخذ سند حدود غربی و جنوبی 
ملک بصورت کوچه تعرفه شده (حتی متقاضی در جهت غرب اقدام به نصب درب جهت تردد 
خودرو نموده) ولی با توجه به نظرییه واحد محترم نقشه برداري اظهار نظر در خصوص این 
حدود (و کوچه بودن) به دلیل نسقی بودن موکول به پس از ارائه سند مالکیت شده است و 
.مسئولیت هر گونه بهره برداري از حدود مذکور بصورت کوچه بر عهده متقاضی خواهد بود
حالیه صدور پاسخ استعالم اداره  ثبت مورد استدعاست.که بمنظور آن دو نامه مجزا مربوط 
به هر پالك نسقی ارائه شده ولیکن بجهت استفاده از کل پالك بصورت یک واحد مسکونی و 
اتصال ساختمان قدیم و جدید کل گزارش بر روي یک کد نوسازي جهت هر گونه دستور 

.مقتضی بحضور ایفاد می گردد
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  61,070,000(شصت و  یک میلیون و  هفتاد هزار )ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 9.85  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/20927 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر خ 
30 متري 
شهرك 
باران 

زمینهاي 
سپاه

3-3-10499-27-1-0-0 64
5

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 130 مورخ 96/08/24 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب یک واحد مسکونی ) به زیربناي 326/82 متر مربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی  در حد اجراي ستون هاي طبقه همکف ( بدون اجراي سقف) بوده و تا این مرحله 
با توجه به پروانه صادره  بسطح 9/85 متر مربع توسعه  بنا  در همکف دارند (سطح اشغال 
مجاز 70% ،سطح اشغال اجرایی 76/56% ) .مراتب جهت اقدامات بعدي بحضور 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 2419200(دو میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) 

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 1.26  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20930 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
ك چاپ 
جاوید ك 
  شعاعی 2

3-2-10083-207-1-0-0 64
6

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 183360(یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  سیصد و  شصت) 
ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 1.91  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم 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 934,348,800(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  
چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 139.04  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 155,820,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  
بیست هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 92.75  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/03/08 3/97/20930 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
ك چاپ 
جاوید ك 
  شعاعی 2

3-2-10083-207-1-0-0 64
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 29  مورخه 96/2/24  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 92/75   مترمربع بصورت 4  طبقه
بازیرشیروانی بصورت انباري  روي پیلوت در4  واحد مسکونی بازیربناي کل 529/61   

مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وبرخالف مدلول پروانه 
 : داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/17 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 95/64مترمربع  ( هرطبقه  -2

 .23/91 مترمربع )
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات دوم الی چهارم بصورت کنسول غیر مجاز به سمت  -3

 معبر بسطح 28/35 مترمربع ( هرطبقه 9/45 مترمربع )
کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی چهارم بسطح 1/88 مترمربع وتبدیل آن به بناي  -4

 مفید ( هرطبقه 0/47مترمربع )
افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 3/17 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 1/26 مترمربع  -5

. انباري بیش از 5 مترمربع می باشد

توضیح اینکه افزایش بناي ذکر شده بیش از 5% زیربناي پروانه صادره بوده ورعایت عقب 
 . نشینی وپخ مربوطه ورعایت پارکینگ  براساس پروانه صادره گردیده

حالیه درخواست صدور مجوز حفاري آسفالت قدیم درمعبر 14 متري بصورت عرضی به طول 
 . 8 متر جهت انشعاب گاز  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 فیض اله آرمین پناه 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 98/03 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 117636000(یکصد و  

هفده میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 98.03  1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20932 بدوي شهرك کو  
ثر میدان 
امام حسین 

(ع) 
زمینهاي 
پیرکالچاي 

دوم

3-1-10286-241-1-0-0 64
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 14مورخ 88/02/09 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی ) به زیربناي 323/43 متر مربع صادر گردیده است. ساختمان 
مذکور در حد بهره برداري است  و  پروانه صادره فاقد اعتبار می باشد حالیه برابر پالن نقشه 

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 20/68 متر مربع (2/06 متر مربع از -1
این مقدار بصورت احداث سرویس بهداشتی در محوطه حیاط) می باشد همچنین   0/6 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 27/72 متر مربع (هر -2

طبقه بسطح 13/86 متر مربع که بسطح 0/83 متر مربع از آن بصورت پیش آمدگی غیر مجاز 
بسمت معبر) می باشد همچنین بسطح 0/6متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات 
اول و دوم در مجموع بسطح 1/20 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده 

.است
در طبقه سوم داراي اضافه بنا بسطح 47/23 متر مربع (بسطح 0/83 متر مربع از آن  -3

بصورت پیش آمدگی غیر مجاز بسمت معبر)می باشد همچنین بسطح 0/6 متر مربع از فضاي 
راه پله به بناي مفید پیلوت تبدیل شده است

فاقد کسري پارکینگ می باشد -4
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 13,809,600(سیزده میلیون و  هشتصد و  نه هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 4.11  1
 

3360000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/03/12 3/97/20936 تجدید 
نظر

بلوار  
چمران 
ابتداي 

خیابان 20 
متري شهید 
باقري  

 سمت چپ

3-2-10234-48-1-0-0 64
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سایر رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 192مورخه **--**
 93/12/28 به صورت 4.5طبقه در 4واحد مسکونی  می باشد که با استفاده از سقف

.تراکم اعطائی به مساحت 101.21مترمربع صادر گردیده است**--**
داراي گواهی عدم خالف به شماره 398311مورخ 95/04/23 در مرحله سفت کاري **--**

.و فاقد خالف می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان در مرحله **--**

:پایانکار می باشد که موارد تخلف زیر مشاهده  گردید
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 2.37مترمربع به صورت **--**

پیلوت در همکف
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 1.16مترمربع در طبقات  **--**

اول تا چهارم(هرطبقه 0.29مترمربع)
 اضافه بناء به صورت توسعه انباري در زیر شیروانی به مساحت 0.58مترمربع**--**

انباري بیشتر از 5متر به مساحت 2.45مترمربع که مشمول پرداخت عوارض می **--**
.باشد

درب پارکینگ به صورت دو درب 3متري اجرا گردیده است که مجاز به احداث یک **--**
.درب 4متري بوده است و افزایش طول درب منجر به ازبین رفتن پارك حاشیه اي می گردد

.انباریها در زیرشیروانی با ارتفاع متوسط 1.4متر اجرا شده است**--**
.رعایت پارکینگ می گردد**--**

.مشمول ضوابط سیما ومنظر شهري می گردد**--**
.سطح اشغال همکف از 52/88% در زمان پروانه به 53/78% تبدیل گردیده است**--**

                               
***********************************---------------

*********************************
 در خصوص اضافه بنائ داراي راي کمیسیون مبنی بر جریمه می باشد**--**

و در خصوص درب داراي راي اعاده به وضع اولیه می باشد که با توجه به بازدید **--**
 مجدد انجام شده در ب حد غرب مسدود گردیده است و

.اجراي راي شده است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم میگردد**--**

64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

1725 مورخ 96.01.08) معادل 77400000(هفتاد و  هفت میلیون و  چهارصد هزار ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 12.1  0
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/03/01 3/97/20940 رسیدگ
ي 

 مجدد

خ شهدا  
کوي 

متحدین 
نبش کوچه 
 پنجم

3-3-10144-1-1-4-0 64
9

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 144,000,000(یکصد و  چهل و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماپالك تعرفه شده به صورت  ساختمان سه طبقه روي پیلوت.شامل همکف **--**
 بصورت4باب پارکینگ و6 باب انباري و طبقات در 6 واحد مسکونی

داراي پروانه  شماره 375مورخ87/10/29و پایانکار شماره 51371-90/6/27 می **--**
.باشد

ازبابت  تبدیل 3 باب انباري به مغازه به ترتیب  از شمال به جنوب  بمساحتهاي **--**
:17/18مترمربع و 16/43مترمربع و 12/1مترمربع   داراي سوابق به شرح زیر می باشد

از بابت 16/43مترمربع برابرراي 3/92/917 صورتجلسه مورخه 92/4/22 کمیسیون ماده  -1
  .صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

ازبابت 17/18مترمربع برابرراي 3/92/919 صورتجلسه مورخه 92/4/22  کمیسیون ماده  -2
  . صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

ازبابت 12/1مترمربع(مغازه روي نبش کوچه)برابرراي 3/92/918 صورتجلسه مورخه  -3
92/4/22کمیسیون تجدیدنظر کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا واعاده به وضع اولیه 

 گردیده
.که با توچه به راي تخریب یک مغازه دو واحد کسري پارکینگ تجاري منتفی گردیده است
در حال حاضر با توجه به تصمیم دیوان عدالت مبنی بر بررسی مجدد مغازه داراي **--**
راي تخریب  و نامه کمیسیون  ماده صد مبنی بر بررسی آخرین وضعیت ملک از محل بازدید 

: گردید
با توجه به ضوابط قدیم و در صورت ابقاء سه باب مغازه دو واحد کسري پارکینگ **--**

 تجاري دارند
.مساحت مغازه ها به شرح فوق می باشد و فاقد تابلو و بالکن می باشند**--**

جهت تعیین میزان عقب نشینی مطابق طرح جدید نیاز به ارسال خط پروژه می **--**
.باشد

با توجه به خط پروژه جدید 702 به مساحت 11.75مترمربع از عرصه مشاعی ملک **--**
در تعریض

طرح جدید تفضیلی قرار دارد  که از این مقدار حدود 2متر مربع از مغازه مورد نظر   **--**
                                                                                                                 برروي پخ می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



                                                                                                                               
گفتنی است بر اساس ضوابط زمان پایانکار مغازه ها فاقد عقب نشینی بوده است و **--**

 عقب نشینی بر اساس
.طرح جدید تفضیلی می باشد**--**

.مراتب جهت مزید استحضار به حضور تقدیم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا نباتی وشرکاء موضوع گزارش شهرداري منطقه 

3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 5.24 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 17606400(هفده میلیون و  ششصد و  شش 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 5.24  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20941 بدوي بلوار امام  
خمینی- ك 
سندي- بن 
بست شوق 
 پیکري

3-3-30209-4-1-0-0 650

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 118 مورخه 96/0824 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب چهار واحد مسکونی ) به زیربناي 578/22 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی  در حد سفید کاري می باشد و برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط  
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف و طبقات  داراي اضافه بناء خارج از تراکم  هر طبقه بمساحت 1/31متر مربع (در -1
 مجموع 5/24 متر مربع)

در زیرشیروانی بمساحت 3/28 متر مربع  کاهش زیربنا دارد -2
مقدار تخلف انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است  -3

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد -4
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد 
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 میباشد مراتب  با توجه به فرم  ***

***.تحلیل در آمدي تقدیم حضور میگردد

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 1.5 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري 
راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/12 3/97/20942 تجدید 
نظر

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 

رجایی سوم

3-1-10002-53-1-0-0 651

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 32,205,600(سی و  دو میلیون و  دویست و  پنج هزار و  
ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 6.39  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 3/97/20942 تجدید 
نظر

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 

رجایی سوم

3-1-10002-53-1-0-0 651

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 72 مورخه  
1395/07/24 می باشد که بصورت 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه انباري در 

زیرشیروانی
با استفاده از ضوابط سقف تراکم به زیربناي کلی 1041/64 متر مربع   صادر گردیده  

است.عملیات ساختمانی درحد نازك کاري است و با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده تا 
:این مرحله

در همکف بسطح 0/13 متر مربع کاهش سطح بنا دارد ضمنا بمساحت 6/07 متر مربع  *--*
از سطح راه پله کاسته و به زیربناي مفید پیلوت افزوده شده است

در طبقات اول تا چهارم در مجموع بسطح 2 متر مربع (هر طبقه 0/5 متر مربع) کاهش  *--*
بنا دارد ضمنا بسطح 0/32 متر مربع در مجموع 4 طبقه از فضاي راه پله تبدیل به فضاي 

.مفید واحد هاي مسکونی شده است
در زیرشیروانی بمساحت 10/57 متر مربع کاهش زیربنا دارد *--*

مطابق پروانه صادره  مالک مجاز به احداث دو درب پارکینگ (یک درب سه متري و  *--*
یک درب 4 متري) بوده که در حال حاضر در محل سه درب موجود می باشد (دو درب سه 
متري و یک درب 4 متري) بنابراین با توجه به نامه شماره  ش ر 39518-394 مورخه  

94/03/27 معاونت محترم شهرسازي و معماري با توجه به اینکه احداث درب مذکور موثر در 
پارك حاشیه اي ملک مورد نظر است (باعث حذف پارك یک خودرو در حاشیه ملک است) 

.پارکینگ شماره 4 مورد تایید نمی باشد (یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد)
ضمناً تایید پارکینگ هاي شماره یک و دو منوط به تامیین عرض دهانه  4/5 متر در زمان 

.صدور پایانکار است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد *--*

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 41,409,800(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  نه هزار و  
هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 133.58  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20946 تجدید 
نظر

کردمحله   
عباسی- بن 
بست هشتم

3-2-10171-449-1-0-0 65
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مسکونی خارج از تراکم ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 0.5برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ  104,439,000(یکصد و  چهار میلیون و  چهارصد و  سی و  نه 
هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 67.38  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه  زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت  عرصه حدود 76  مترمربع  می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا 
بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در یکواحد مسکونی دوبلکسی  با نوع  اسکلت بتنی وبا 
همکف  -1  . قدمت سال 1395 را نموده که برابر نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل
                                                                  . بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي69/75 مترمربع

                                                                                                                          
                                                 . . طبقه اول بصورت مسکونی  بازیربناي 69/75 مترمربع -2 

                                                                                                
طبقه دوم بصورت مسکونی با طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 61/46  - 3   
ضمنا از کل زیربناي  . مترمربع  که براساس وضع موجود فاقد کسري پارکینگ می باشد
احداثی بسطح 67/38 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 133/58 مترمربع درحد تراکم  وبه 
الزم  . جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد
به ذکر است که بصورت غیابی  داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه 

مورخه 95/6/2 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد درخواست بررسی گردیده مراتب 
.  . باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 24685 مورخ 97/2/28 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 180,000,000 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 36000000

(سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 29.58  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 3/97/20947 تجدید 
نظر

فاز یک  
نیرو دریایی 
12 متري 
یاس 
اعتدالی

3-1-10066-27-1-0-0 65
3

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 حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,000,000
(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

1440000  , 1391 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 1.25 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج از تراکم ، به مبلغ  
221,194,000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 64.97  1.25
 

1440000  , 1391
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و بلحاظ عدم ضرورت قلع، 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  
4,851,360(چهار میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  سیصد و  شصت) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.69  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه   
حدود 48/42 مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان نیمه کاره دو طبقه می باشد که بدون 

اخذ مجوز احداث
 : گردیده وزیربناي آن برابر نقشه برداري ارائه شده شامل 

 همکف بصورت   پیلوت جهت پارکینگ  بازیربناي 29/58 مترمربع-1 
تبدیل همکف به یکباب مغازه ،فاقد بالکن و تابلو وفاقد فعالیت شغلی  بازیربناي  29/58  -2

 . باارتفاع حدود 2/8 متر و  قدمت سال 1391
 . همکف شامل راه پله وراهرو  بازیربناي 18/84  متر مربع -3 

طبقه اول  بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي   50/24 مترمربع که از این مقدار بمساحت  -4
.4/78 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت خیابان  وبا قدمت سال 1393  میباشد

با توجه به اینکه احداث تجاري منجر به کسري یکواحد پارکینگ گردیده درنتیجه  -5
 . کسري پارکینگ آن بصورت تجاري محاسبه میگردد

توضیح اینکه باتوجه به طرح تفصیلی جدید وبرابر  خط پروژه اصالحی پیوست وانعکاس 
ملک برروي آن بسطح حدود 6/3 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی 

 درهرطبقه برروي
ومساحت عرصه کمتر از R112    100 آن می باشد  . ضمنا  باتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه
مترمربع تراکم همکف 80% وطبقات 80% از کل زیربنا بسطح 64/96 مترمربع مازاد برتراکم و

 مترمربع درحد تراکم دارند 33/7

الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي پرونده درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه 
 . مورخه 94/2/29 بدوي کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده

حال با عنایت به نامه شماره 49700 مورخه 95/3/19 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
 . درخواست بررسی مجدد گردیده

. مراتب باتوجه به موارد مطروحه جهت دستور تقدیم میگردد

65
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه (تبدیل پیلوت 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 1004/12/ش مورخ 96/11/7 ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 385,000,000 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 77000000

(هفتاد و  هفت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 72.27  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/08 3/97/20948 تجدید 
نظر

کوي آزاد  
خ الهیجان 
کوچه سمیه 

10 

3-3-10357-351-1-0-0 65
4

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 حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 96,875,000
(نود و  شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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 مسکونی و احداث 

طبقه مازاد، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
570,338,000(پانصد و  هفتاد میلیون و  سیصد و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 91.99  2
 

3100000  , 1395 احداث راه پله به بام
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 10 به تاریخ 95/03/27 به صورت یک طبقه بر روي پیلوت و در یک واحد 

مسکونی با زیربناي 191.22 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا مسکونی در همکف به سطح 2.08 متر مربع -1
تبدیل بخشی از پیلوت مسکونی به تجاري به صورت یک باب مغازه به سطح 52.39 متر  -2
مربع که از این مقدار به سطح 3.67 متر مربع آن به صورت راه پله اختصاصی از مغازه به 

 بالکن می باشد
 تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن به سطح 19.88 متر مربع -3

بالکن احداثی به سطح 17.16 متر مربع در حد 1/3 و به سطح 2.72 متر مربع خارج  *---*
 از 1/3 می باشد

با توجه به احداث مغازه بانضمام بالکن ،طبقه اول مسکونی به صورت یک طبقه مازاد به  -4
 سطح 88.66 متر مربع می باشد

 اضافه بنا راه پله به بام به سطح 1.25 متر مربع -5
با توجه به احداث واحد تجاري و برابر ضوابط جاري ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -6

 تجاري می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
رعایت دتایل دیوار حائل بام نمی گردید *---*

راه پله منتهی به بالکن از مغازه تا کنون اجرا نگردیده است *----*
 ارتفاع مغازه بدون کف سازي 2.70 می باشد *-----*

ارتفاع بالکن بدون اجراي کناف و کف سازي 2.50 می باشد *------*
مغازه مذکور به سطح 49.33 متر مربع در عمق 8 متر تجاري و به سطح 3.06  *-------*

متر مربع در خارج از عمق 8 متر ( 0.57 متر طول ) می باشد === ( جهت اخذ عوارض 
درآمدي )

حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 125,162,500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  
شصت و  دو هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 32.3  1.25
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/03/08 3/97/20952 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی 
-کوچه 
رسالت 

-رسالت 8

3-3-30213-43-1-0-0 65
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی مرحله اول  به **--**
شماره 107مورخ 96/06/14 که متعاقبادر تاریخ 96/07/30 پروانه مرحله دوم نیز دریافت 

.کرده است
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اجراي نازك کاري **--**
می باشد و به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر 

:مشاهده گردید
کاهش سطح راه پله و آسانسور وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف **--**

به مساحت 7.48مترمربع
کاهش سطح راه پله و آسانسور وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه اول به  **--**

مساحت 8.4مترمربع
کاهش سطح راه پله و آسانسور وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه دوو  **--**
وسوم  به مساحت  8.21 مترمربع(در مجموع ساختمان 32.3مترمربع تبدیل غیر مجاز دارند)

در مجموع ساختتمان فاقد تخلف زیربنائی می باشد و در زیرشیروانی 5.77**--**
.مترمربع کاهش بناء دارند

رعایت پارکینگ مورد نیاز با جانمائی ارائه شده در پالن معماري می گردد(دربهاي **--**
نفر رو و ماشین رو اجرا نشده است)

مساحت فضاي سبز با توجه به پالن معماري ارائه شده 5.88مترمربع کمتر از حد **--**
.نصاب مورد نیاز می باشد که در زمان بازدید اجرا نشده است
.غرس سه اصله درخت در زمان پایانکار الزامی است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 2 برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/23 3/97/20956 بدوي بلوار 
انصاري - 
دفاع 
-کوچه 
پارس 1

3-3-10025-14-1-0-0 65
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمدرضا خلقت پرور 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 49/81 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

251,042,400(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 49.81  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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 99 به تاریخ 96/05/09 به صورت 5.5 طبقه و در 9 واحد مسکونی با زیربناي 

1467.42 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد -----*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 2.31 متر مربع که به صورت  سایبان جهت تامین پارکینگ  -1

می باشد
اضافه بنا در طبقه اول  تا سوم به سطح 5.97 مترمربع ( هر طبقه به سطح 1.99 مترمربع  -2

(
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1.97 متر مربع -3

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 37.01 مترمربع که از این مقدار به سطح 35.04  -4
مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

توسعه راه پله به بام  به سطح 2.53 متر مربع -5
با توجه به واحد هاي مسکونی بیش از 180 متر مربع در طبقه 4 و 5 ، داراي یک واحد  -6

 کسري پارکینگ مسکونی می باشد

داراي سوابق پرداخت کسري پارکینگ تزاحمی در پروانه ساختمانی صادره می باشد *---*
 

تخلفات زیر بنایی کمتر از 5 % کل پروانه صادره بوده و ملک مشمول تبصره 7  *-----*
نمی گردد

 کاهش تعداد واحدها از 9 به 8 واحد *------*
 رعایت تعداد و طول درب برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامی می باشد *--------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---------*
 رعایت ارتفاع پیلوت (2.40 متر ) در زمان پایان کار الزامی می باشد *----------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 

قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي تجاري را به ضریب 2.5 برابر تقلیل و 
دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  89,040,000(هشتاد و  نه 

میلیون و  چهل هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 10.6  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/22 3/97/20960 تجدید 
نظر

سه راه  
فرزانه 

ارشاد بعداز 
موسسه مهر

  

3-3-10401-9-1-0-0 65
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، و موقعیت مکانی، چون 
جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 
در طبقه سوم را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در 

مبلغ جریمه به مبلغ  496,994,400(چهارصد و  نود و  شش میلیون و  نهصد و  نود و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 98.61  1.5
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 139.27  0
 1 
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و موقعیت مکانی، چون 
جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 
در طبقات همکف الی دوم را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه جمعاً به مبلغ  287,313,600(دویست و  هشتاد و  هفت میلیون 

و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 85.51  1
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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 راي به 

جریمه به مبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 140مورخ **--**
93/12/24 در 2 واحد مسکونی  با یک باب مغازه به مساحت  کلی 481/10مترمربع می باشد
که مطابق بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/09/10با احداث سه طبقه  **--**
به صورت دو واحد مسکونی بر روي پیلوت و یک باب تجاري به مساحت 15مترمربع که طبقه 

 سوم
به صورت 50درصد سایر طبقات از معبر 18 متري جهت حفظ سیما ومنظر شهري با **--**

. رعایت سایر مقررات طرح مصوب موافقت گردیده است
از سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه استفاده نگردیده است.با توجه به **--**

:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم ، خارج از طول 60درصد به عمق متوسط 3/14متر در همکف به -

مساحت 22/50مترمربع به صورت پیلوت (به کسر6.3مترمربع  سایه کنسول)
توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل پیلوت به مغازه  به مساحت 10.60 مترمربع درهمکف -

(مغازه فاقد بالکن و فعالیت در زمان بازدید)
اضافه بناء خارج از تراکم ، خارج از طول 60درصد به عمق متوسط 3/14متر در طبقه اول و -

  دوم هر کدام  به مساحت 22/50مترمربع به صورت مسکونی
اضافه بناء خارج از تراکم ، داخل طول 60درصد به عمق متوسط 8/54متر در طبقه سوم  به -
مساحت 98.61مترمربع به صورت مسکونی (6.32مترمربع با عمق  0.82متر   به صورت پیش 

آمدگی داخل حیاط می باشد )
توسعه انباریها در زیرشیروانی به مساحت 18.01مترمربع-

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی با تبدیل تعداد واحدها از دو به سه واحد مسکونی و -
حذف راه پله داخلی طبقه 2 به 3 که مساحت واحد کوچکتر در طبقه دوم 136/77متر مربع 

 می باشد
و از این مقدار  به سطح 22/50متر مربع  در اضافه بناء محسوب گردیده است بنابر **--**

.این  به مساحت 114/27 متر مربع   اضافه بنا بابت  افزایش تعداد واحد دارند
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند (پارکینگ شماره 1با توجه به انجام اصالح ستون -

 و تامین  راه عبور 2متر مورد تایید می باشد)
 .رعایت حد نصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی میگردد-

ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد و دربهاي ماشین رو ، آسانسور  اجرانگردیده -
.است

.مراتب جهت گزارش شروع عملیات به حضور تقدیم 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 مهدي عظیمی و شرکاء نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.95.18740 مورخ 95.11.11 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9709970955700574 مورخ 

97.1.27 به این کمیسیون ارجاع گردیده ، اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ 
شده و مفاد راي اصداري از کمیسیون تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي 

شعبه 3 دیوان عدالت اداري ؛و نیز موقعیت مکانی ملک موصوف ؛ به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل موضوع حکم از 2 به 1 برابر ارزش 
معامالتی  در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 63.04 متر مربع و در 

خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 341.39 مترمربع از 1.5 به 1 برابر 
ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 1358884800(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  

هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 404.43  1
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/03/12 3/97/20961 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
انصاري خ 
دفاع 
روبروي 

مستشاري  
نبش کوچه 
  تختی

3-3-10005-30-1-0-0 65
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در خصوص تراکم اعطایی راي تجدیدنظر عیناً تایید میگردد. جریمه 83.91  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد راي تجدیدنظر عیناً تایید میگردد. سایر 3.6  1
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 398 مورخه 
92/12/28 می باشد که براساس ضوابط قدیم پارکینگ و بااستفاده مازاد برتراکم درحد  %25 

  بسطح 60.23  مترمربع  ومازاد بر25% بسطح 83/91 مترمربع
بصورت  4 طبقه روي پیلوت با رعایت 2 متر عقب سازي درطبقه چهارم در 8  واحد   

مسکونی بازیربناي کل  826/68   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی رو به اتمام است 
 :   وتاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار می باشد . ودرخصوص

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60 % طول زمین درطبقه همکف بسطح 59/44  -1
  . مترمربع

 . تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی بسطح 63/04 مترمربع -2
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60 % طول زمین درطبقه اول بسطح 59/44   -3

  . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60 % طول زمین درطبقه دوم بسطح 59/44  -4

  . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60 % طول زمین درطبقه سوم بسطح 59/44  -4

  . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60 % طول زمین درطبقه چهارم بسطح 81/96  -5
مترمربع که از مقدار فوق بسطح 22/52 مترمربع عدم رعایت دو متر عقب سازي دراین 

 . طبقه می باشد
 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 2/81 مترمربع -7

. افزایش بنا بصورت 8 باب انباري در زیرشیروانی بسطح 18/86 مترمربع -8
افزایش واحدهاي مسکونی از 8 واحد به 9 واحد که مساحت واحد مورد نظر درهمکف به  9
کسر افزایش بناي ذکر شده بسطح   3/6 مترمربع  می باشد و  براساس ضوابط صدور پروانه 

  . رعایت پارکینگ میگردد
داراي سوابق درواحد خالف بوده که محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف جدیدي 

مشاهده نگردید حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 
 . 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 نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955700499 مورخ 1396/01/26 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 100265 مورخ 1396/11/01 اصول فنی ، 
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 28/49 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک 

پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره ع/308/6 مورخ 
1397/03/06 به مبلغ 69480000(شصت و  نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد 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 28.49  0
 

202500  , 1382 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/08 3/97/20964 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارمدرس  
بعد از پمپ 
بنزین  
روبروي 
رستوران 
  گیپا

3-1-10077-72-1-0-0 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 : مکان تعرفه شده  بصورت یکباب مغازه نسقی میباشد که از بابت
یکباب مغازه بمساحت 20.49 متر مربع  مشتمل بر بالکن بمساحت حدود 8 متر مربع  با  

 قدمت  سال 1382با ارتفاع حدود 4.5 متر
داراي راي دیوان عدالت اداري ( (بشماره  ش ر -24015 مورخ 1396/02/12 ثبت شهرداري  

منطقه سه گردیده ) مبنی بر رسیدگی مجدد میباشد
تغیرات جدیدي مشاهده نگردید مغازه مذکور با فعالیت   شغلی تعمیرات رادیا تور خودرو  

.داراي تابلو  معمولی ابعاد 1*4 متر میباشد بر روي بام میباشد
.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
حالیه متقاضی با توجه به نامه بشماره ش ر 67766-1396 مورخ 1396/04/12  دیرخانه 

 محترم کمیسیون ماده  100
.درخواست تعیین کاربري  بر اساس طرح تفصیلی جدید را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه  بشماره 720 ( بپیوست)  ***

بمساحت 5/70  متر مربع  از عرصه ( مشتمل بر اعیان)در تعریض  کوچه 10 متري و پخ دو 
 گذر

.قرار میگیرد  s321 بلوار 51 متري مدرس و کوچه 10 متري قرار میگیرد. و مابقی در کاربري
****.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد بشماره 3/97/20964 مورخ  ***
1397/03/08 میباشد

***.مراتب جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد
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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 گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در کاربري مسکونی 

واقع شده، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و 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  72,084,300(هفتاد و  دو 
میلیون و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 232.53  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 3/97/20965 تجدید 
نظر

دیانتی  
انتهاي 
استقالل 

جنب پارك 
   کوچه اول

3-3-10069-30-1-0-0 660
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شرح 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 خارج تراکم، با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,006,647,500(یک 
میلیارد و  شش میلیون و  ششصد و  چهل و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 259.78  1.25
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 3/97/20965 تجدید 
نظر

دیانتی  
انتهاي 
استقالل 

جنب پارك 
   کوچه اول

3-3-10069-30-1-0-0 660
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 139/72   مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  

 یکباب آپارتمان
طبقه بازیرشیروانی برروي پیلوت در 3 واحد مسکونی  بازیربناي  کل 492/31  مترمربع با   3
نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  1393   را نموده که برابر نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن 

 : شامل
. همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 112/67 مترمربع -1

 . طبقات اول ودوم وسوم بازیربناي 338/01 مترمربع -2
 . زیرشیروانی بصورت 3 باب انباري وراه پله بازیربناي 41/63 مترمربع -3

ومساحت عرصه باالي 100 مترمربع   R112 توضیح اینکه باتوجه به قرار گرفته ملک درپهنه
وکمتر از 150 مترمربع تراکم همکف 70% مورد استفاده به کسر عقب نشینی  82/6%  وتراکم 

 طبقات 80%  مورد استفاده
درحد طبقات مجاز 165/21% که درنتیجه درهمکف بسطح 17/19مترمربع مازاد برتراکم 

وبسطح 95.48مترمربع درحد تراکم ودرطبقات مجاز بسطح 116/22مترمربع مازاد برتراکم 
وبسطح 109/12

 . مترمربع درحد تراکم دارند
احداث بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی درطبقه سوم بسطح  -4

 . 112/67 مترمربع
احداث بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی بصورت انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 13/7  -5
مترمربع ودرحد تراکم بسطح 27/93 مترمربع ضمن اینکه برابر ضوابط مجاز به نصب دو 

 درب 3 متري
بوده که مالک اقدام به 3درب  2  و 2/5 متري نموده ودرصورت اصالح تاثیري درپارك 

. حاشیه اي ندارد وکسري یکواحد پارکینگ درآمداي دارند
ضمنابرابر خط پروژه پیوست به شماره 2090   کوچه بصورت 10 متري وبسطح 3/33  
 . مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه  برروي آن می باشد

توضیح اینکه بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه 
مورخه 94/2/16 کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده .حالیه مالک نسبت به راي 

 صادره معترض
  .  ودرخواست بررسی مجدد رادارد مراتب جهت  دستور تقدیم 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 علیرضا شفیعی نسبت به راي شماره 3.96.20010 مورخ 
96.7.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ، لذا ضمن نقض راي بدوي 

برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 38774 مورخ 97.3.3 ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1955000000 ریال ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 391000000(سیصد و  نود و  یک 
میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 173.99  0
 

1020000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/08 3/97/20967 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
نرسیده به 
میدان امام 
علی(ع) 
جنب 
تعویض 
روغن 
 برومند

3-1-10205-556-1-0-0 661
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شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت 300 مترمربع و براساس نقشه ارائه شده به مساحت عرصه 173/99  مترمربع می 
باشد   که با هم مغایرت دارد و   بصورت غیابی  از بابت  دیوار گذاري در حد شرق و نصب دو 
درب کرکره اي در حد غرب،  کالً  بطول 19 متر  و با ارتفاع حدود 2 متر داراي سوابق برابر 
صورتجلسه بدوي مورخه 93/11/11 کمیسیون ماده صد می باشد که  محکوم به تخریب بنا 

 . گردیده
حال با عنایت به درخواست متقاضی وبازدید میدانی مشخص گردید که مالک  بدون اخذ 

 . مجوز از شهر داري اقدام به احداث بنا شامل
یکباب تعمیرگاه بازیربناي حدود 27/86 مترمربع . با نوع مصالح بلوك وقدمت سال  -1

1393 .
نصب داربست فلزي ومسقف نمودن قسمتی از عرصه بسطح 57/83 مترمربع  با قدمت  -2

 . سال 1394
استفاده از محوطه به عنوان تعمیرگاه بسطح 88/3مترمربع  که رعایت پارکینگ میگردد -3

 . 
. نصب  تابلوي بنر فاقد نورپردازي  با ابعاد حدود 5/5متنر دریکمتر می باشد -4

ضمنا درخط عادي حد شرق متصل به کوچه 3 متري تعریف گردیده وبراساس نظریه واحد 
محترم نقشه برداري که برروي خط پروژه پیوست منعکس گردیده اعالم شده  اظهارنظر 
دراین حد تاارائه سند مالکیت امکانپذیر نبوده اما درحد بلوار امام علی (ع) بسطح 0/5

 . مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور  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 تجدیدنظرخواهی آقاي سید هاشم کریمی زاد نسبت به راي بدوي شماره 
17502/95/3-23/5/95 صادره از شعبه سوم کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 

از سوي شعبه 14 دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9609970903104096 – 
24/2/96 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون جهت رسیدگی مجدد ارجاع گردید، 
اعضاي کمیسیون با عنایت به محتویات پرونده و باتوجه به این امر که ارزش معامالتی 

ساختمان در سال هاي 92 الی 96 یکسان می باشد، لذا ضرورتی به ارجاع امر به 
کارشناسی، جهت تعیین سال وقوع تخلف نیست بنابراین نظر به موقعیت ملک و محل 

استقرار آن، در بخش اضافه بناي طبقات به متراژ 177.89 مترمربع ضریب جریمه 
مذکور در دادنامه بدوي را از 2.5 برابر به 1.75 برابر ارزش معامالتی تقلیل و دادنامه 

بدوي را با تخفیف بعمل آمده و تعیین 965053250(نهصد و  شصت و  پنج میلیون و  
پنجاه و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه نتیجتا تایید می نماید. 

جریمه 177.89  1.75
 

3100000  , 1394
 , 1395

پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/03/08 3/97/20968 رسیدگ
ي 

 مجدد

چهار راه  
گلسار  ك 
چاپ جاوید

3-2-10066-13-1-0-0 66
2

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 199,810,500(یکصد و  

نود و  نه میلیون و  هشتصد و  ده هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 128.91  0.5
 

3100000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 49مورخ 
94/08/23 در 4.5طبقه و4واحدمسکونی با انباري در زیرشیروانی  با مجموع مساحت 665.8
متر مربع می باشد ،از سقف تراکم اعطائی به سطح 128.91مترمربع  در زمان صدور پروانه 
استفاده نموده است وپروانه داراي اعتبار می باشد حالیه برابر پالن معماري و نقشه برداري 

:تفکیکی  ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به سطح 32.82متر مربع در همکف به -1

. صورت پیلوت با عمق متوسط 2.5متر
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به سطح 32.82متر مربع در طبقه اول -2
تا چهارم  به صورت مسکونی  با عمق متوسط 2.5متر در مجموع طبقات به مساحت 131.28

مترمربع
توسعه زیر شیروانی  به سطح 7.48متر مربع (در زمان بازدید انباري اجرا نشده است و -3

درحد اجراي ستون میباشد)
اضافه بناي تراکمی به دلیل عدم رعایت سقف تراکم اعطائی بیشتر از 5%مساحت زمان -4

 پروانه به مساحت 128.91متر مربع
مساحت انباریها در زیر شیروانی در مجموع 6.31مترمربع از مساحت مجاز هر انباري (5-5
مترمربع) بیشتر در نظر گرفته شده است(با توجه به نقشه ارائه شده)که از این بابت داراي 

.رعایت پارکینگ مورد نیاز میگردد-.اضافه بناي تراکمی می باشند
 .به مساحت 15.02مترمربع  کسري حد نصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی دارند-

ساختمان در مرحله اتمام سربندي  می باشد و انبار یدر زیر شیروانی آسانسور و دربهاي 
ورودي اجرا نشده است .رعایت درز انقطاع با ساختمان مجاور به عرض 10 سانتیمتر 

میگردد.تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به 
.حضور تقدیم 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 محمدمهدي شیرینکار و شرکاء نسبت به راي اصداري از 
کمیسیون تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.94.16257 مورخ 94.12.1 مطروحه در دیوان 
عدالت اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903001741 

مورخ 96.5.16 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 شعبه6 دیوان عدالت اداري ، فلذا اعتراض معترض 
را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

نسبت به احداث دو واحد کسري پارکینگ به مساحت 50 مترمربع به مبلغ 
336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره 

قطعی و الزم االجراست.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/12 3/97/20970 رسیدگ
ي 

 مجدد

سر چشمه  
-خ 

فلسطین  
حقیقت جو

3-2-10175-4-1-0-0 66
3

در خصوص تراکم اعطایی راي تجدیدنظر عیناً تایید میگردد. جریمه 82.57  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات راي تجدیدنظر عیناً تایید میگردد. جریمه 140.61  1.25
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده  پروانه ساختمانی شماره 55مورخه 93/07/22  بصورت 4/5 طبقه 
در دو واحد مسکونی  به همراه انباري در زیر شیروانی بازیربناي کل  420/05 متر مربع با 

 استفاده
از سقف تراکم اعطایی  بمساحت 82/57 متر مربع صادر گردیده  , عملیات ساختمانی در 

. مرحله نازك کاري بوده و درخصوص
. اضافه بنا در همکف بمساحت حدود 12/33 متر مربع -1

اضافه بنا در مجموع طبقات اول تا چهارم بمساحت حدود 107/68 متر مربع (هر طبقه  -2
حدود 26/92 متر مربع.)

.افزایش بنا در انباري هاي زیر شیروانی بمساحت حدود 8/65 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید واحد هاي مسکونی در مجموع همکف تا طبقه  -4

چهارم بسطح 11/95 متر مربع(هر طبقه حدود 2/39 متر مربع)
بدلیل افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار واحد داراي دو واحد کسري پارکینگ   -5

.میباشند
بسطح 82/57 متر مربع اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی  داراي راي جریمه   -6
تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 16257مورخه 1394/12/01 بوده و داراي اخطاریه 

 شهرداري
بدلیل عدم پرداخت جریمه در واحد خالف میباشند

ضمنا  سطح راه پله به بام بمساحت حدود 8/99 متر مربع کاهش یافته و با توجه به اضافه بنا 
., جانمایی از عقب ساز به بر ساز تبدیل شده است

توضیح اینکه با عنایت به موارد مطروحه مجددا درخصوص تبدیل بخشی از  پیلوت بسطح 
تقریبی 15/75 متر مربع  به یک باب مغازه با یک واحد کسري پارکینگ تجاري داراي 

 گزارش بوده که
با عنایت به بازدید به عمل آمده مالک نسبت به تخریب دیوار داخلی آنرا اعاده به وضع 

پیلوت   نموده که با توجه به طول ابعاد موجود 2/5متر ×4/74 متر  به عنوان پارکینگ  تلقی 
نمیگردد و

فقط به صورت فضاي مسقف مشاعی  مورد گواهی  می باشد . همچنین داراي رمپ نامتعارف  
به سمت کوچه می باشد  ضمنا هرگونه تغییر در مساحت ها در زمان پایانکار و ارائه نقشه 

 برداري
تفکیک آپارتمان نظام  قابل بررسی مجددخواهد بود. مراتب با توجه به تصمیم مورخه 

96/11/8  وتصمیم مورخه 97/3/1 کمیسیون محترم ماده صد درخصوص بررسی مجدد جهت 
 .  دستور تقدیم میگردد

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. 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 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ  3,403,125(سه میلیون و  چهارصد و  سه هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 60.5  0.5
 

112500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 3/97/20975 تجدید 
نظر

بلوار امام  
-خوش انس 
 انتهاي 
 ك18

3-3-30377-18-1-0-0 66
4

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر 
بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه  نسقی برابر شناسنامه ملکی تهیه شده 
توسط واحد محترم نقشه برداري به مساحت عرصه حدود 80.05 مترمربع  و به زیربناي 

حدود 55 مترمربع  با نوع اسکلت بلوکی و قدمت احداث حدودي 19 سال (تاریخ نصب کنتور 
برق سال 1378) بانضمام سرویس جداساز در محدوده حیاط بمساحت حدود 5/5  متر مربع  
می باشد که از بابت احداث آنها با توجه صورتجلسه مورخه 91/10/11 کمیسیون محترم ماده 
صد محکوم به تخریب بنا گردیده است  ضمناً از حد غرب داراي راه پله بمساحت حدود 
2/60 * 0/6 متردر شارع عام می باشد همچنین با عنایت به پالن خط پروژه پیوست 

بمساحت حدود 79/50 متر مربع از کل ملک (59/95 متر مربع از این مقدار مشتمل بر 
اعیان)  در کاربري حریم فضاي سبز حاشیه اي رودخانه (خارج از عمق 15 متري سازمان 
آب) و بطور همزمان کل آن در مسیر اجراي خیابان 12 متري آتی و تعریض معابر قرار دارد 

.همچنین با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد 

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  1,006,084,800(یک میلیارد و  شش میلیون و  هشتاد و 

 چهار هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 99.81  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/03/19 3/97/20977 تجدید 
نظر

فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 66
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 336,000,000

(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 161مورخه 95/12/28 در 3/5 طبقه  ( با 
احتساب سه واحد مسکونی و یک باب مغازه در همکف و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي  
720/77 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اجراي  قالب بندي سقف 

:چهارم بوده  و با توجه به سوابق موجود از بابت
افزایش بنا در همکف (بصورت مسکونی) بمساحت 42/81 متر مربع (در مرحله اول)   *--*
بانضمام توسعه بناي تجاري بسطح 3/23 متر مربع ، همچنین تبدیل 51/70 متر مربع از 

پیلوت به بناي تجاري
کاهش سطح راه پله بسطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به تجاري *--*

احداث بالکن تجاري بمساحت کلی 152/24 متر مربع در طبقه اول (که از این مقدار  *--*
بسطح 141/39 متر مربع بصورت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ، بمساحت 5/88 متر مربع 
بصورت کاهش بناي راه پله و تبدیل به تجاري و بسطح 4/97 متر مربع بصورت توسعه بنا می 

 باشد)
واحد کسري پارکینگ تجاري 4 *--*

داراي سابقه در واحد خالف بوده که مطابق صورتجلسه مورخ 96/09/27 در مرحله اول و 
 صورتجلسه مورخ 96/11/28 در مرحله دوم محکوم به پرداخت جریمه گردیده است

حالیه با عنایت به پیشرفت عملیات ساختمانی و مطابق پالن نقشه برداري پیوست مغایرت 
:وضع موجود با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 30/87 متر مربع بانضمام کاهش سطح راه پله  *--*
و تبدیل آن به فضاي مغازه بسطح 0/57 متر مربع

توسعه بالکن تجاري بمساحت 67/80 متر مربع و تبدیل 0/57 متر مربع از راه پله به  *--*
فضاي بالکن (و اجراي بالکن بصورت سرتاسري)

دو واحد کسري پارکینگ تجاري بعلت توسعه بناي ایجاد شده در فضاي تجاري *--*
تا این مرحله با توجه به نحوه اجراي سقف در طبقات دوم و سوم بسطح 6/45 در راه  *--*

 پله هر طبقه (در مجموع 12/90 متر مربع) کاهش زیربنا دارد
شایان ذکر است با توجه به اجراي کامل ستونهاي طبقات دوم و سوم هر گونه تغییري در 
نحوه  اجراي سقف و  زیربناي اعالمی قابل بررسی مجدد بوده و تا این مرحله فاقد کسري 

.پارکینگ مسکونی می باشد
حالیه تقاضاي بررسی مغایرت موجود و صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

..دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد

66
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

33.8  0
 

3360000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/03/23 3/97/20982 بدوي 25متري  
متحدین-خ 
شهدا-ك 
  هفدهم

3-3-10232-11-1-0-0 66
6

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 50  0
 

3360000  , 1396 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 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 153/11 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 257,224,800
(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 153.11  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي قادر صبري 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 54/34 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 273,873,600(دویست و  
هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 54.34  1.5
 

3360000  , 1396 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 34 مورخه 96/2/25  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی درهمکف بسطح 14/18 مترمربع ودرطبقات 

 بسطح 138/93
مترمربع درمجموع بسطح  153/11 مترمربع بصورت  4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی 
وزیرشیروانی بصورت 4 باب انباري  بازیربناي کل  639/45  مترمربع صادرگردیده عملیات 

ساختمانی درحد
 : سفیدکاري است    وتا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به حدود 3/4 متر و   تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب  -1
.  مغازه به مساحتهاي باب اول 16/48 مترمربع  وباب دوم 17/32 مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 46/24  مترمربع ( هرطبقه  -2
. 11/56 مترمربع )

 . کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند -3
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/9مترمربع ودرطبقات اول الی چهارم بسطح 7/2    -4

. مترمربع  ( هرطبقه بسطح 1/8 مترمربع ) وتبدیل آن به بناي مفید
ضمناافزایش بناي فوق بیشتر از 5درصدزیربناي پروانه صادره می باشد .  رعایت عقب 
نشینی گردیده ودرهمکف بسطح 2/12 مترمربع  ودرزیرشیروانی بسطح 12/16 مترمربع 

 . داراي کاهش بنامی باشد
ضمن اینکه رعایت ارتفاع پیلوت به 2/4 متر در زمان صدور گواهی پایانکار الزامی می باشد   

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

66
6

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محسن همتی پور محرز میباشد با 
توجه به قدمت بنا ، میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي در حد 
تراکم به مساحت 25/96  متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ 2076800(دو میلیون و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 25.96  0.1
 

800000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/23 3/97/20984 بدوي دیانتی -  
توحیدي- 

ك22
-شهید 
  اعتمادي

3-3-10317-12-1-0-0 66
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 محسن همتی پور 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 بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 38/89  متر مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 31,112,000(سی و  یک میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 38.89  1
 

800000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/23 3/97/20984 بدوي دیانتی -  
توحیدي- 

ك22
-شهید 
  اعتمادي

3-3-10317-12-1-0-0 66
7

توضیحات بازدید احترامامکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه 
و محوطه بمساحت عرصه 78/30 متر مربع  بوده که با توجه به سوابق موجود (از بابت 
 قسمت مسکونی در همکف)  داراي بالمانع  3/33/59919 مورخ 91/1/30می باشد

حالیه برابر بازدید بعمل آمده و پالن معماري پیوست داراي توسعه بنا در همکف بصورت 
پیلوت جهت پارکینگ بسطح 28/96 و احداث اتاق بصورت دوبلکس بر روي آن بمساحت 

35/89 متر مربع می باشد
ضمنا برابر خط پروژه شماره 841 پیوست فاقد عقب نشینی می باشد

سطح اشغال و تراکم مجاز برابر 80 %  و وضع موجود داراي سطح اشغال 100% و تراکم موجود 
108/85 درصد می باشد

کسري پارکینگ ندارد مراتب جهت بررسی تخلفات مذکور و صدور پاسخ استعالم دفترخانه 
.بحضور تقدیم می گردد

که از بابت اضافه بناها ي فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/97/20984 مورخ  ***
1397/03/23 میباشد

****.مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 19/27 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 29,868,500

(بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت هزار و  پانصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 19.27  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/03/23 3/97/20986 بدوي آب و برق  
بلوار امام 
خمینی 
-کوچه 
عاشوري 
-کوچه 
 نهضت

3-3-30274-17-1-0-0 66
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 پرویز باریاب کالردهی 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 41/08 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی بمبلغ 129580000(یکصد و  

بیست و  نه میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 41.8  1
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/03/23 3/97/20986 بدوي آب و برق  
بلوار امام 
خمینی 
-کوچه 
عاشوري 
-کوچه 
 نهضت

3-3-30274-17-1-0-0 66
8

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 76 - 96/03/29 بصورت 3.5 
طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي

کلی 591.24 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 19.27 متر مربع صادر  
.گردیده است(2 واحد از 6 واحد پارکینگ داراي تزاحم بوده)

عملیات ساختمانی در حال انجام  نازك کاري بوده  و در خصوص اضافه بنا بشرح زیر داراي 
. سوابق در واحد خالف میباشد

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 6.67 متر مربع -1
. کاهش راه پله در همکف بسطح 1.74 متر مربع

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2
24.09 متر مربع

(هر طبقه بسطح حدود 8.03 متر مربع)و کاهش راه پله در طبقات فوق بسطح مجموع 5.40 
 (هر طبقه بسطح 1.80 متر مربع )

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 19.27 متر مربع -3
.کاهش مجموع زیرشیروانی  بمساحت حدود 4.39 متر مربع -4

الزم به ذکر است که کفسازي همکف انجام نگرفته و درب هاي سواره و پیاده نصب نگردیده 
 است .(تائید پارکینگ ها منوط به تائید در زمان پایانکار است )

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 در خصوص 
اضافه بنا مازاد بر تراکم ئ ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  66,648,825(شصت و  شش میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار و 
 هشتصد و  بیست و  پنج)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 146.28  1
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 3/97/20990 رسیدگ
ي 

 مجدد

نیرودریایی  
چمران 
عبادي - 
دریایی 2

3-1-10007-37-1-0-0 66
9

در خصوص عدم رعایت نورگیر شهرداري طبق ضوابط  خود عمل نماید .  سایر 6.42  0
 

455625  , 1384 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

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 22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 34720-97/2/29 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را  براي مساحت 15.49 متر بع و 13.41 متر مربع به پرداخت یک 
پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ   22000000(بیست و  دو 

میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 32.3  0
 

455625  , 1384 تبدیل غیر مجاز

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 4,753,080(چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  سه هزار و  

هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 104.32  0.1
 

455625  , 1384 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 ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه  
حدود 130/4متر مربع مشتمل بر یک باب ساختمان دو طبقه با نوع اسکلت بتنی وبا قدمت 

 سال 1384 می باشد
 .  که بدون اخذ مجوز احداث گردیده ودر خصوص

طبقه همکف بصورت دو واحد مسکونی  با زیر بناي کل 124/08مترمربع -1
تبدیل قسمتی از همکف به دو باب مغازه به مساحتهاي باب اول به شغل بلور فروشی  -2

 بازیربناي 15/49 مترمربع وباب دوم به شغل فروشگاه پوشاك بازیربناي 13/41
 . مترمربع با ارتفاع حدود 2/6 متر کال فاقد بالکن وتابلو

طبقه اول بصورت دو واحد مسکونی بازیربناي 124/08مترمربع که رعایت ابعاد پاسیو در  -3
حد شمال نگردیده وداراي اشرافیت به پالك مجاور می باشدکه از زیربناي فوق

 . بسطح 6/42 مترمربع  عدم رعایت ابعاد پاسیو می باشد 
برابر ضوابط سال ساخت براي 4 واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند  -4
ومساحت عرصه کمتر از 150 مترمربع تراکم   R112 .وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 همکف
مورد استفاده      95/62% وتراکم طبقات 80% مورد استفاده 192/17%   که از کل زیربنا  %70
 . بسطح 146/28 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 104/32 مترمربع درحد تراکم می باشد

ضمنا براساس خط پروژه شماره 2347کوچه 10متري وبراساس طرح تفصیلی جدید بصورت 
12 متري که   برابر  خط پروژه اصالحی پیوست فاقد عقب نشینی  می باشد داراي سوابق
درواحد خالف ب.ده که برابر صورتجلسه مورخه 97/3/12 درخصوص بناي بدون مجوز  
محکوم به پرداخت جریمه گردیده ودرخصوص اشرافیت به پالك مجاور  ،   شهرداري  

 براساس ضوابط
خود عمل نماید محکوم گردیده که با توجه به بازدید به عمل آمده وساختمان احداثی در 
پالك مجاور از آنجاییکه پاسیوي مورد نظر در پشت دیوار پالك مجاور قراردارد عمال 

 اشرافیت آن
به پالك مجاور منتفی گردیده است  خالف جدیدي مشاهده نگردید .  مراتب جهت دستور 

.  . تقدیم میگردد

66
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

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم پروین پورشکوري شارمی 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 2/02 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی 
سال وقوع تخلف (1381) بمبلغ 306788(سیصد و  شش هزار و  هفتصد و  هشتاد و  

هشت) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.02  0.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 3/97/21000 بدوي فلک گیل  
زمینهاي 
کارکنان 
نیروي 
انتظامی 

شهرك امام 
حسین

3-3-30296-63-1-0-0 670

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم پروین پورشکوري شارمی 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 5/65 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی 
سال وقوع تخلف (1385) بمبلغ 1,287,141(یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت 

هزار و  یکصد و  چهل و  یک)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 5.65  0.5
 

455625  , 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 داراي پروانه  ساختمانی  ساختمانی شماره 396 
مورخه 81/9/3 بصورت 1/5 طبقه بازیربناي 182/4 مترمربع می باشد که درخصوص افزایش 

 بنا بسطح 9/28 مترمربع
وافزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر 2/9 متر برابر صورتجلسه مورخه 84/11/4 کمیسیون ماده 
صد با اخذ تعهد ثبتی مبنی برافزایش ارتفاع پیلوت که همیشه به عنوان پارکینگ باشد 

 محکوم به پرداخت جریمه
گردیده ومتعاقب آن براي آن پروانه اصالحی مورخه 84/12/8 بصورت یک طبقه بازیربناي 
91/2 مترمربع برروي بناي موجود وگواهی عدم خالف به شماره 45043  مورخه 84/12/3 

 صادرگردیده  عملیات
ساختمانی به اتمام رسیده وتاریخ صدور پروانه اصالحی  قبل از مصوبه نماسازي ودتایل 

 .  سربندي وضوابط پارکینگ  بوده  وپروانه فوق فاقد اعتبار  می باشد
 : و باتوجه به نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي 

 . درهمکف وطبقه اول بسطح 2/02 مترمربع مابه التفاوت بناي همزمان ساز دارند -1
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم بسطح 5/65 مترمربع با قدمت سال 1385. الزم  -2
به ذکر است که مساحت عرصه درسند 147/71مترمربع وبرابر وضع موجود ونقشه برداري 

 ارائه شده
مساحت عرصه موجود 150/68  مترمربع که بسطح 2/97 مترمربع بیشتر از سند مالکیت 
بوده  و با توجه به اینکه  پخ مربوطه درزمان صدور پروانه در سند مالکین نیز  3 متر درنظر 

 گرفته شده  از سوي
مالک رعایت نگردیده ومساحت آن برابر خط پروژه پیوست به شماره 741  بسطح 2/8 
مترمربع که از مقدار فوق بسطح  1/58 مترمربع از عرصه وبسطح1/2 مترمع از اعیان 

  .  احدابرروي آن می باشد
همچنین  براي 3 واحد مسکونی رعایت 2 واحد پارکینگ براساس ضوابط صدور پروانه 
گردیده است حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

670
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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 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه (تبدیل پیلوت 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 ص/166 مورخ 97/3/12 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 16.88  0
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/03/22 3/97/21004 تجدید 
نظر

شالکو   
متقین

3-2-10097-10-1-0-0 671

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تبدیل غیرمجاز (اجراي سقف 

بصورت بام تهرانی)، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 214,452,000(دویست و  چهارده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 127.65  0.5
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز

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 180,264,000(یکصد و  

هشتاد میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 107.3  0.5
 

3360000  , 1393 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 1.5 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  125,798,400(یکصد و  بیست و  پنج 
میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 37.44  1
 

3360000  , 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 داراي پروانه ساختمانی شماره  80  مورخه 92/6/13 
می باشد که بااستفاده

از سقف تراکم اعطایی بسطح   107/3  مترمربع بصورت 4  طبقه روي پیلوت در6   واحد  
مسکونی بارعایت 4 واحد

پارکینگ برابر ضوابط قدیم  بازیربناي کل 702/13    مترمربع صادرگردیده عملیات  
 ساختمانی به اتمام رسیده

 :  ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/36 مترمربع -1

 . تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 16/88 مترمربع فاقد بالکن -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 28/08 مترمربع -3

حذف واحد مسکونی درطبقه چهارم  که زیربناي آن درپروانه با راه پله بسطح 136/7  -4
 مترمربع بوده

وسربندي بصورت بام تهرانی  با راه پله به بام بسطح 158/08 مترمربع که از مقدار فوق  
بسطح

127/65مترمربع  به کسر راه پله بصورت بام و  بسطح 21/38 مترمربع جزء افزایش بنا که  
 درنتیجه

دراین طبقه در فرم تحلیل خالف بسطح 21/38 مترمربع بصورت افزایش بنا وبسطح 106/27
 

 .  مترمربع بصورت بناي تبدیلی می باشد
 ضمنا واحدهاي مسکونی از 6واحد به 3 واحد مسکونی کاهش یافته ودرراه پله به

بام بسطح 18/63 مترمربع کاهش بنا دارد  وبراي 3 واحد مسکونی براساس ضوابط قدیم نیاز 
 به دو واحد پارکینگ

وبراي یکواحد تجاري نیاز به یکواحد پارکینگ دارد که مجموعا نیاز به 3 واحد پارکینگ بوده 
 که رعایت گردیده . فاقد
 . کسري پارکینگ می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955700514 مورخ 1396/01/26 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

و 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 13960703/2 مورخ 1396/07/03 و نظریه تکمیلی به شماره 
13961004/1 مورخ 1396/10/04 اصول شهرسازي و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد 
که نظریه کارشناسی به مالک ابالغ که اعتراض موثري از سوي مالک بعمل نیامده است 
و نظریه نیز با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز انطباق داشته است ، لذا با توجه 

به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر به استاد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 40/59 متر مربع به لحاظ 
قدمت و عدم ضرورت قلع بنا راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

14,082,701(چهارده میلیون و  هشتاد و  دو هزار و  هفتصد و  یک) 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 40.59  1
 

346950  , 1383 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/04/12 3/97/21019 رسیدگ
ي 

 مجدد

سه راه  
کانادا - 

احمد زاده  
ك دهقان - 

بن اول

3-3-10339-22-1-0-0 67
2

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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 8673750(هشت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  هفتصد 
و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

346950  , 1383 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955700514 مورخ 1396/01/26 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

و 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 13960703/2 مورخ 1396/07/03 و نظریه تکمیلی به شماره 
13961004/1 مورخ 1396/10/04 اصول شهرسازي و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد 
که نظریه کارشناسی به مالک ابالغ که اعتراض موثري از سوي مالک بعمل نیامده است 
و نظریه نیز با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز انطباق داشته است ، لذا با توجه 

به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر به استاد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 44/93 متر مربع به لحاظ 
قدمت و عدم ضرورت قلع بنا راي به جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
31,176,927(سی و  یک میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار و  نهصد و  بیست و  
هفت) 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 44.93  2
 

346950  , 1383 تبدیل پیلوت به 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  217  مورخه  81/8/5
وپروانه اصالحی مورخه   81/9/27   می باشد که  بصورت  2/5 طبقه دردو واحد مسکونی 

 بازیربناي 184/8 مترمربع صادرگردیده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وتاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار بوده  و درخصوص  

 .  افزایش بنا برخالف مدلول  پروانه شامل
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین   درهمکف  و طبقات بسطح 40/59 -1

 . مترمربع
 . تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد مسکونی بسطح 44/93 مترمربع -2

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که براساس ضوابط قدیم داراي  -3
یکواحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد .داراي سوابق درواحد خالف می باشد  که از 

.  طریق کمیسیون محترم ماده صد درحال بررسی است
حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد درخواست بررسی براساس طر تفصیلی جدید 
رادارد  واز آنجاییکه ملک براساس سند مالکیت یک بر بوده وبرابر طرح تفصیلی جدید سه 

بر ودرصورت محاسبه براساس  طرح تفصیلی جدید
با عنایت به تغییر درمعابر به جهت تعیین میزان عقب نشینی در حد شرق وجنوب وغرب  
نیاز به خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد .  مراتب جهت مراتب با توجه به موارد 

*-*- مطروحه دستور تقدیم میگردد
احترامابا توجه به خط پروژه اصالحی پیوست باستناد بند یک مورخه 96/12/23 صورتجلسه 
کمیسیون ماده 5 گذر دوسمت ملک مذکور حذف گردیده وفاقد عقب نشینی مجدد می 

  . باشد

67
2

در خصوص تخلف ساختمانی خانم فاطمه عموپور خشت مسجدي موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم بمساحت 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 یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 117800000(یکصد و  هفده میلیون و  

هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 38  1
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/05 3/97/21022 بدوي بلوار  
خرمشهر  
طالب 

سربازي بن 
بست 12 
-فرعی 2

3-3-10381-49-1-0-0 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

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 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/05 3/97/21022 بدوي بلوار  
خرمشهر  
طالب 

سربازي بن 
بست 12 
-فرعی 2

3-3-10381-49-1-0-0 67
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
 حدود  38  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت

یکباب خانه ویالیی   بازیربناي حدود 38   مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1393   
 . را نموده وبراساس ضوابط کسري یک  واحد پارکینگ  مسکونی   دارند

ضمنا برابر خط پروژه شماره 595 کوچه بصورت بن بست 6 متري وبسطح یک مترمربع 
 داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد . وبا توجه به قرار گرفتن

ومساحت باقیمانده کمتر از 100 مترمربع تراکم همکف 80%   وبا تراکم   R112 ملک درپهنه
بعد از عقب نشینی بسطح 8/4 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 29/6  مترمربع

 درحد تراکم می باشد 

الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد خالف می باشد حالیه برابر 
اخطاریه پیوست به شماره 26620  مورخه 97/2/19  درخواست بررسی   رادارد

  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد 
در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک ارزش معامالتی 

نسبت بمساحت 15متر مربع صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 15  1
 

55000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/21027 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
  کوچه یاس

3-3-10437-3-1-0-0 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

در خصوص اعتراض آقاي حامد اصغرنیایی نسبت به راي شماره 3.96.19588 مورخ 
96.4.17 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی وي ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد؛ 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 60 
متر مربع صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 60  0.1
 

55000  , 1363 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/21027 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 

   کوچه یاس

3-3-10437-3-1-0-0 67
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاصی به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت  120 
 متر مربع و مشتمل بر اعیان مسکونی با زیر بنا 75 متر مربع می باشد

اعیان مذکور با مصالح بلوکی و باستناد فیش برق ارائه شده به قدمت سال 1363 می  *--*
 باشد

در خصوص اعیان داراي گزارش غیابی و پرونده مفتوح و راي کمیسیون ماده صد می  *---*
 باشد که با توجه به قدمت بنا قبل از سال 1366 می باشد

(کارگاه هاي تولیدي و تجاري ) واقع    S321 باستناد طرح تفصیلی ملک در پهنه *----*
شده است

باستناد نامه شماره ش ر 50509-1396 به تاریخ 96/03/18 معاونت شهرسازي و  *-----*
معماري شهرداري رشت  و قرار گیري ملک مسکونی در کاربري مطروحه ، سطح اشغال مجاز 
 به 50 % --- مورد استفاده 62.50 % که به سطح 15 متر مربع داراي خارج تراکم می باشد
 برابر نامه مذکور استفاده استفاده مسکونی در پهنه فعالیت مجاز می باشد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 7.73 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 12,986,400(دوازده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 7.73  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/23 3/97/21028 تجدید 
نظر

امین  
الضرب  ك 
نیکزاد

3-2-10071-80-1-0-0 67
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در زیر شیروانی  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  334,252,800(سیصد و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو 
هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.32  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,069,958,400(یک میلیارد و  شصت و  نه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
هشت هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 159.22  2
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/23 3/97/21028 تجدید 
نظر

امین  
الضرب  ك 
نیکزاد

3-2-10071-80-1-0-0 67
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 198 مورخه 
93/12/28 می باشد که بصورت 4/5 طبقه بازیربناي 817/39 مترمربع با رعایت عقب نشینی 

 بسطح  95/19 متر مربع و استفاده از
سقف تراکم اعطایی درهمکف بسطح 7/73 مترمربع وبا رعایت دو متر عقب سازي در طبقه 
چهارم صادر ویکبار در مورخه 94/11/26 تمدید گردیده   ،   عملیات ساختمانی درحد نازك 

 :  کاري است ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 23/5 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 70/5 مترمربع ( هرطبقه 23/5  -2
 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه چهارم بسطح 65/22 مترمربع که از مقدار فوق  -3
 . بسطح  41/72 مترمربع عدم رعایت دو متر عقب سازي دراین طبقه می باشد

افزایش بنادر زیرشیروانی بصورت انباري وراهرو بسطح 66/32 مترمربع داراي سوابق  -4
درواحد خالف می باشد رعایت پارکینگ وعقب نشینی برابر پروانه گردیده خالف جدیدي 

 . مشاهده نگردید
حالیه درخواست صدور مجوز حفاري خاکی به طول 2/5 متر جهت انشعاب گاز   رادارد 

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 وارائه گواهی استحکام بنا بشماره 12172 مورخ 
1395.12.22 از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن  ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد، لذا با در نظرگرفتن موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي با اعمال ضریب 

یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
134081600(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 121.42  1
 

2100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/04/23 3/97/21029 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 
-پشت 

میدان بار  
انتهاي 
کوچه 
سالومه 
-سمت 
راست 
آخرین 
 پالك

3-1-10307-30-1-0-0 67
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 70.85 متر مربع 
مشتمل بر 2 واحد مسکونی ( یک طبقه بر روي سوئیت ) بدون مجوز می باشد
از بابت تخلفات داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد می باشد *-*

ضمنا داراي سوابق گزارش تخلف ملک از سوي ناحیه و راي بدوي غیابی به شماره  *----*
 3/94/13056 به تاریخ 94/05/10 ازکمیسیون ماده صد می باشد

با توجه به طرح تفصیلی جاري قدیم در محدوده فاقد کاربري بوده لیکن در  *------*
  طرح تفصیلی جاري ملک کاربري مسکونی واقع گردیده است

برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-------*
با توجه به  عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري داراي اشرافیت به پالك  *--------*

 هاي مجاور می باشد لیکن دور تا دور ملک مذکور ، امالك فاقد اعیان می باشد
برابر ضوابط جاري اعیان احداثی  به سطح 42.52 متر مربع داراي داخل  *----------*
تراکم و به سطح 16.60 متر مربع داري خارج تراکم وداراي یک طبقه مازاد که بخشی از آن 

به سطح 3.18 متر مربع به صورت کنسول می باشد
باستناد پیونشت واحد نقشه برداري ملک در محدوده مسکونی واقع  *-----------*
گردیده و با توجه به نسقی بودن ملک و محوطه اطارف ملک که فاقد اعیان و به صورت بایر 

.می باشد، امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد

حالیه با توجه به تخریب سوئیت در همکف و تبدیل آن به پیلوت جهت پارکینگ ،  *---*
:  تخلفات به شرح ذیل اصالح و اعالم می گردد

با توجه به  عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري داراي اشرافیت به پالك  *------*
 هاي مجاور می باشد لیکن دور تا دور ملک مذکور ، امالك فاقد اعیان می باشد

برابر ضوابط جاري با توجه به مساحت عرصه کمتر از 75 متر مربع  ، کل  *--------*
اعیان احداثی به سطح 121.42 متر مربع به صورت خارج تراکم می اشد که بخشی از آن به 

سطح 3.18 متر مربع به صورت کنسول می باشد
باستناد پی نوشت واحد نقشه برداري ملک در محدوده مسکونی واقع  *---------*

گردیده و با توجه به نسقی بودن ملک و محوطه اطارف ملک که فاقد اعیان و به صورت بایر 
می باشد، امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----------*
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معاونت شهرسازي و معماري
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رسول قربانپور خسمخی موضوع گزارش شهرداري 

منطقه 3 رشت مبنی بر احداث دوباب مغازه به مساحت 80.40 مترمربع با توجه به 
انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 12500000ریال فلذا 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 51333 مورخ  97/3/22 به مبلغ 

2500000(دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 80.4  0
 

112500  , 1377 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/29 3/97/21030 بدوي شهرك  
صبا-میدان 
امام حسین 

 صبا

3-1-10318-12-1-0-0 67
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 77 **--**
به صورت ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 80.40مترمربع که از بابت آن

.فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 567 پیوست فاقد عقب نشینی از معبر 12متري حد **--**

.شمال می باشد
باتوجه به تاریخ نصب کنتور قدمت ملک سال 1377می باشد.مصالح بلوکی و فاقد **--**

. بالکن می باشد
.مصالح بلوکی .و سربندي شیروانی با خرپاي چوبی می باشد**--**

.پهنه مختلط می باشد M114 کاربري ملک مطابق طرح تفضیلی**--**
.تقاضاي در یافت مجوز حفاري آب به طول 2.5متر آسفالت و 1متر خاکی را دارند**--**

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی ملک به حضور تقدیم می گردد**--**

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطائی بااعمال  ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 84459500

(هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  پانصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 54.49  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/04/16 3/97/21032 تجدید 
نظر

استقالل 
ماهی 

رودخان  
کوچه 

چهارم-کوچ
ه جانباز

3-3-10108-48-1-0-0 67
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات  وکاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید، بااعمال  ضریب 1

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 337,280,000
(سیصد و  سی و  هفت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 108.8  1
 

3100000  , 1393 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی  تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره **--**
 302مورخ 92/12/08به صورت 3.5طبقه در 3واحد مسکونی با زیربناي

297.55مترمربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی در زمان پروانه به مساحت **--**
.54.49مترمربع صادر گردیده است

پروانه فاقد اعتبار می باشد و عملیات ساختمانی در مرحله  انجام سفت کاري با **--**
.اجراي سقف متوقف گردیده است

تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر **--**
:بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره  مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف  اول دوم و سوم خارج از تراکم و خارج از طول 60% به **--**
 مساحت  25.04مترمربع(مجموعاً 100.16مترمربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.16مترمربع **--**
در هرطبقه و درمجموع 8.64مترمربع

.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**
در زمان بازدید دربهاي پارکینگ و انباریها اجرا نشده بود(پروانه ضوابط قدیم **--**

پارکینگ)
کاهش بناء در راه پله به بام به میزان 2.92مترمربع**--**

رعایت بر اصالحی مطابق پروانه صادره گردیده است(عرض موجود معبر 8متري **--**
است)

.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

67
8

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 75 3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/05 3/97/21033 بدوي دیانتی-شه
رك تقی 

زاده-فرعی 
اول-سمت 
راست

3-3-10153-553-1-0-0 67
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معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پالن معماري و فروشنامه به **--**
مساحت عرصه 134.5مترمربع که در حال احداث بدون مجوز یک دستگاه ساختمان با 

 اسکلت بتنی
:و با قدمت سال 96 به شرح زیر می باشد  ,**--**

طبقه همکف شامل پیلوت به مساحت 59مترمربع راه پله به مساحت 8.7مترمربع و **--**
.دو باب مغازه به مساحت 44.8مترمربع با ارتفاع 6.4متر  می باشد

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به مساحت 55.5مترمربع راه پله مسکونی به **--**
مساحت 12.2متر مربع و بالکن تجاري(براي دو مغازه)در حد 1/3مغازه ها به مساحت 12.4

 مترمربع
ساختمان  در مرحله اتمام سقف دوم متوقف شده بود و تا این مرحله در حد سفت **--**

.کاري می باشد
با توجه به جانمائی پارکینگ ارائه شده  وعدم تعیین گذر در حد شرق در طرح  **--**
تفضیلی دو واحد کسري پارکینگ تجاري  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 به شماره 19902مورخ 96/09/11د رخصوص   **--**
تهییه عکس از امالك مجاور و تعیین وضعیت امالك مجاور

مجددا از ملک بازدید گردید و در حد شمال و جنوب ملک زمین بایر و در حد غرب **--**
 ملک بر گذر 10 متري  چندین ساختمان مسکونی سه طبقه و
.چهارطبقه نسقی فاقد مجوز احداث گردیده  است**--**

جهت تعیین میزان عقب نشینی و تعیین یک بر یا دوبر بودن ملک نیاز به انعکاس **--**
.ملک بر روي خط پروژه می باشد

با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی کاربري ملک فضاي سبز می باشد **--**
.بنابراین کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم است

با توجه به خط پروژه شماره 421پیوست مورخ 96/10/16 به مساحت 11.75مترمربع **--**
 از اعیانات احداثی در حد غرب ملک در

.تعریض کوچه 10متري اصالحی قرار دارد و حد شرق ملک فاقد گذر می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک به حضور تقدیم میگردد**--**
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تجدیدنظرخواهی آقاي محمدحسین مسلمی نسبت به راي بدوي شماره 
3/95/18090-95/10/28صادره از شعبه سوم کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 

از سوي شعبه 8 دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970904300233 – 
97/2/23 ضمن تقلیل راي صادره از این کمیسیون جهت رسیدگی مجدد ارجاع 
گردید، اعضاي کمیسیون با عنایت به محتویات پرونده و  موقعیت ملک و محل 

استقرار آن و سال وقوع تخلف ، در بخش اضافه بناي مسکونی طبقات همکف الی 
سوم ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، ضریب جریمه مذکور در 

دادنامه بدوي را از 1.75 برابر به 1.5برابر ارزش معامالتی تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تخفیف بعمل آمده و تعیین 606,765,600(ششصد و  شش میلیون و  هفتصد و  شصت 

و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه نتیجتاً تایید می نماید.

جریمه 120.39  1.5
 

3360000  , 1393
 , 1394

احداث راه پله به بام 1397/04/09 3/97/21035 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
خمینی- 
شهرك 
منتظري  
بوستان

3-3-30209-108-1-0-0 680

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 
براي طبقه مازاد چهارم را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 888,451,200(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  

چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال تایید می نماید

جریمه 132.21  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 84 مورخه 93/9/16  
می باشد که  بصورت 3/5 طبقه در3 واحد مسکونی و بازیرشیروانی بصورت انباري  بدون 
استفاده از سقف تراکم بازیربناي کل 545/44 مترمربع  صادرگردیده عملیات ساختمانی 

 .  درحد نازك کاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین  درهمکف بسطح24/19مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین  در طبقه اول بسطح  24/19  -2
 . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین  در طبقه دوم بسطح  24/19  -3
 . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین  در طبقه سوم بسطح  24/19  -4
 . مترمربع

حذف زیرشیروانی به مساحت 23/84 واحداث بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد  -5
طبقات مجاز طرح تفصیلی  به کسر راه پله بسطح  21/28 مترمربع   درپروانه بسطح 127/99

 . مترمربع
کاهش سطح راه پله درطبقه چهارم بسطح 4/22 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -6

 . برتراکم
 . افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 23/63 مترمربع -7

افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد که مساحت واحد فوق بصورت یک طبقه  -8
 .. مازاد گزارش گردیده  ورعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردد

 . کسري 16/83 مترمربع حدنصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارد -9
توضیح اینکه با توجه به حذف زیرشیروانی مساحت آن درفرم بازدید به جهت تنظیم فرم 

 . تحلیل نیز حذف گردیده
*-*- حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  

680

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مکان 
تجاري(بصورت دفترکارنمایشگاه و محوطه 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 81569 مورخ 97/05/01 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ3,070,208,000 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 614,041,600
(ششصد و  چهارده میلیون و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 394.9 3100000  , 1392
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز 1397/04/30 3/97/21036 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 

بعدازکوچه 
کاشفی  
جنب 

گوسفندفرو
  شی نوروز

3-1-10292-173-1-0-0 681

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
به مهر مهندس نقشه بردار گردیده به مساحت عرصه حدود 289/33    ارائه شده که ممهور
اخذ مجوز وبدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث بنا  مترمربع می باشد که مالک بدون

بازیربناي کل 86/82  مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال     بصورت نمایشگاه اتومبیل
همکف بصورت دفترفروش بازیربناي 46/25  -1 : 1394   را نموده که زیربناي آن شامل
طبقه اول بصورت اطاق استراحت بسطح 40/57  مترمربع که از مقدار فوق  -2 . مترمربع

 . عدم رعایت عرض حیاط خلوت وفاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشدبسطح 6/6 مترمربع
نصب  -4 . استفاده از مابقی عرصه به عنوان فضاي باز تجاري بسطح 243/08  مترمربع -3 .  

  -5 تابلوي تبلیغاتی کامپوزیت با حروف برجسته به ابعاد 11متر ×2 متر و10/5 متر2متر
توضیح اینکه رعایت 6 واحد پارکینگ . دیوارگذاري به طول 65 متر وارتفاع حدود 3متر
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 720  تا ارائه سند مالکیت    . بدون مزاحم میگردد
خیابان قرار دارد که از مقدار فوق بسطح 13/5 مترمربع  بسطح 249/33 مترمربع در تعریض
شایان ذکر حالیه درخواست  پرداخت خالف ان رادارد . از اعیان احداثی در هرطبقه می باشد
است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد . مراتب جهت دستور 
احتراما براساس بررسی مجدد به عمل آمده مالک با مسدود نمودن پنجره   .  تقدیم میگردد
  . عدم رعایت عرض حیاط خلوت نورد تایید می باشد اشرافیت آنرا حذف وفقط بصورت

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 524 مورخ 97/03/05 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1,172.000.000ریال 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 234,400,000
(دویست و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29.3  0
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/23 3/97/21037 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی از 

طرف میدان 
امام علی به 
طرف نیروي 
دریایی 
جنب 

تعمیرگاه 
گیربکس 
معتبر

3-1-10205-707-1-0-0 68
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 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
103,125,000(یکصد و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می 

گردد 

جریمه 25  1.25
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید . احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی بمساحت 30 متر مربع
وضع موجود بدون مجوز شهردراي در حال احداث یکباب مغازه فاقد بالکن با اسکلت فلزي و 

. قدمت سال جاري(96)   ,که در مرحله نازك کاري میباشد
. برابر نقشه بردراي ممهور ارائه شده بسطح 29.30 متر مربع است 

. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري
. با توجه به کاربري طرح تفصیلی اعیان خارج از تراکم

.بر اساس خط پروژه موجود بشماره 2437 فاقد عقب نشینی
.اکنون درخواست پرداخت خالف ساختمانی را دارند

.مراتب بپیوست اخطار  ناحیه  سه جهت صدور دستور تقدیم  میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 انبار 
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 95/144 مورخ 95/04/05 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ500.000 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 100,000(یکصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 95.16  0
 

50000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/23 3/97/21038 تجدید 
نظر

خ رسالت  
-روبروي 
   صداوسیما

3-1-10055-18-1-0-0 68
3

با احراز تخلف نامبرده در احداث مکان تجاري(کارواش)، 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 95/144 مورخ 95/04/05 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 

مبلغ1,070,000,000 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 214,000,000(دویست و  چهارده میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 230.92  0
 

2100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 که به صورت  کارواش پل  با اسکلت بلوکی (اجراي 
دیوارها با بلوك سیمانی و سقف بصورت شیروانی) برابر شناسنامه ملکی تهیه شده توسط 

واحد محترم نقشه برداري مساحت عرصه 376/64 مترمربع
و اعیان به مساحت  حدود 143/62متر مربع  شامل 95/16متر مربع انبار  تجاري و 48/46
متر مربع کارواش  و استفاده از عرصه به صورت عرصه تجاري  به مساحت 182/46متر مربع 

که مقدار  313/91متر مربع از ملک در کاربري حریم
فضاي سبز حاشیه اي رودخانه  قرار دارد که از این مقدار 97.94 متر مربع  اعیان می باشد  
.خارج از عمق 15 متري سازمان آب قرار دارد.رعایت پارکینگ در فضاي باز میگردد   داراي 

 گزارش درواحد خالف می باشد که بر ابر صورتجلسه مورخه
 . کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده 97/4/23

حال با عنایت به بازدید مجدد  به عمل آمده وسائل کارواش جمع آوري واز حالت تجاري 
خارج گردیده اما اعیانات قدیمی درمحل موجود وغیر قابل سکونت  می باشد  مراتب جهت 

. دستور تقدیم میگردد

68
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 44,053,100(چهل و  چهار میلیون و  پنجاه و  سه هزار و  
یکصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 338.87  0.1
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/21041 تجدید 
نظر

خ شهید  
انصاري  ك 
بهاران-سم
ت چپ-ك 
شهید 

موسی زاده

3-3-10089-44-1-0-0 68
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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 365,608,750(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد و  

هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 224.99  1.25
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی ارائه شده  توسط متقاضی  برابر سند اجاره اوقاف به شماره **--**
181614مورخ 82/9/18  به صورت یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 248/28 متر مربع

( داراي اصالحیه مساحت توسط کارشناس رسمی دادگستري) بصورت دو دستگاه   **--**
آپارتمان در دو قسمت مجزي به شرح زیر می باشد که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري 

:می باشد
ساختمان اول در ضلع غربی بصورت چهار طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکو نی  **--**
 که طبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف اختصاصی  در دو قسمت شرقی و غربی میباشد

و طبقه سوم و چهارم  در یک واحد مسکو نی میباشد هرطبقه به مساحت 91/23**--**
 مترمربع در مجموع به مساحت 456/15مترمربع

ساختمان دوم بصورت دو طبقه روي همکف(سویت تخریب شده است) در یک  **--**
واحد مسکونی به مساحت 142/52مترمربع (به کسر حفره راه پله)

عملیات ساختمانی ساختمان اول در مرحله نازك کاري می باشد(طبقه چهارم در **--**
 حال استفاده) و عملیات ساختمانی ساختمان دوم به پایان رسیده

و در مرحله بهره برداري می باشد در آن ساکن میباشند اسکلت ساختمان بتن **--**
.آرمه می باشد. قدمت ساختمان سال 90 می باشد

.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در ضلع شمال از 2متر به 1/14متر که در این ضلع  **--**
پنجره مشرف به پالك مجاور دارند ضمناً تراس روباز در طبقه چهارم در حد شرق و غرب 

 .مشرف به پالك مجاور می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید می باشد**--**

با توجه به خط پروژه  جدید به شماره 410مورخ 94/09/10 به مساحت  3.22**--**
.مترمربع در تعریض کوچه 12متري حد شرق قرار دارد

قرار دارد(55-80%) بنابر این  R121 با توجه به طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
 338.87مترمربع داخل تراکم 133.76مترمربع خارج از تراکم

و 88.53مترمربع احداث طبقه مازاد(41.39مترمربع تراس غیر مسقف) و2.7**--**
.مترمربع احداث  راه پله و آانسور به بام می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي شماره 21041مورخ 97/12/11 کمیسیون تجدیدنظر **--**
.مبنی برجریمه می باشد

گفتنی است در زمان ارسال به کمیسیون ماده صد مساحت 34.81مترمربع از **--**
 مساحت راه پله در طبقات به صورت داخل تراکم

.از قلم افتاده است که از بابت آن فاقد راي می باشد**--**

68
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 1برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/02 3/97/21044 بدوي بلوار امام 
علی -پیچ 

آب 
آسیاب-بعد
از خدمات 
الستیک 
بهمن 
-جنب 

موتور آب 
کشاورزي

3-1-10192-478-1-0-0 68
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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 برابر نظریه کارشناسی شماره 
39655 مورخ 97.03.05معادل 300000000(سیصد میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 42.77  0
 

780000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود  42/77مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  

  یکباب مغازه فاقد بالکن وتابلو وفعال فاقد فعالیت
بازیربناي  42/77 مترمربع با نوع اسکلت فلزي وقدمت سال    1395 وبا ارتفاع حدود 4/7  
متر را نموده وبراساس ضوابط کسري  یک  واحد پارکینگ   تجاري  دارند  که درخصوص 

موارد فوق داراي گزارش درواحد خالف ودر
 . کمیسیون ماده صد درحال بررسی می باشد

حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده صد درخصوص رعایت عقب نشینی  درخواست  بررسی 
مجدد را نموده که براساس  انعکاس ملک برروي  خط پروژه اصالحی   درحد بلوار امام علی 

 (ع) بسطح 1/51 مترمربع داراي عقب نشینی ودر
حد حریم رودخانه بسطح 1/48 مترمربع درحریم رودخانه وخارج از عمق سازمان آب قرار 

 .دارد که از اعیان احداثی برروي آن می باشد
  .  مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد   

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ135021600(یکصد و  سی و  پنج 

میلیون و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 26.79  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/09 3/97/21048 بدوي کرد محله  
- حق 

شناس  حق 
شناس

3-2-10145-3-1-0-0 68
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی مرحله اول   شماره 146 
 مورخه 96/09/27 وپروانه دوم به شماره 510175  مورخه 96/12/8  می باشد که به

صورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 431/44 مترمربع صادرگردیده عملیات 
 : ساختمانی درحد سفتکاري است وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 6/16  مترمربع  -1
افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 18/48 مترمربع ( هرطبقه 6/16  -2

 مترمربع )
افزایش بنا درراه پله به بام بسطح 2/15  مترمربع رعایت عقب نشینی وپارکینگ   -3

گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می 
گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در مورد احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز نظربه قدمت بنا و عدم ضرورت  قلع بنا  به 

استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 666,000
(ششصد و  شصت و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 90  0.1
 

74000  , 1359 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/21049 رسیدگ
ي 

 مجدد

آج بیشه  
بلوار امام 
رضا طالع

3-3-10352-80-1-0-0 68
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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 کارشناسی شماره 31983 مورخ 97.02.26 معادل 12000000(دوازده 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 19  0
 

1300000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند مالکیت به مساحت عرصه 188/5مترمربع 
 : که درسال 1385صادرگردیده مشتمل بر

یکباب ساختمان مسکونی یک اشکوبه وسرویس داخل محوطه بازیربناي 90مترمربع   -1
 .  بانوع مصالح بلوك  و  برابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1359

یکباب مغازه  بازیربناي حدود 19مترمربع فاقد بالکن وتابلو باقدمت سال 1390 می باشد   -2
که بدون اخذ مجوز احداث گردیده  وبرابر ضوابط سال احداث فاقد کسري پارکینگ می 

باشد .    وبرابر خط پروژه شماره 798فاقد عقب نشینی می باشد  حالیه درخواست پرداخت 
*/*/ خالف انرادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

68
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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 1.5برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 70,560,000(هفتاد میلیون و  

پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/16 3/97/21060 تجدید 
نظر

شهدا  
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-38-1-0-0 68
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 116 - 1394/12/05 بصورت 3.5 
 , طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي  بهمراه انباري در زیرشیروانی

با زیربناي  کلی 389.79 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 2.22 متر مربع ( 
در طبقات ) با رعایت عقب نشینی بسطح 13.80 متر مربع صادر گردیده ؛

. و یک بار مورخ 96/01/23 بشماره 463870 تمدید گردیده است
عملیات اجرایی در مرحله اجراي ستون طبقه همکف است و برابر نقشه معماري (اجرایی) 

. ارائه شده در این مرحله بسطح حدود 14 متر مربع داراي اضافه بنا میباشند
. اکنون درخواست صدور گواهی عدم خالف  را دارند

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با توجه به سابقه 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 0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص مابه 

التفاوت  اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ5765500(پنج میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 8.87  0.5
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 3/97/21067 بدوي خیابان   
چمران بعد 
از 20  متري 
روبروي 
ساختمان 
 ابراهیم

3-2-10187-3-1-0-0 68
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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 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 32,500,000(سی و  دو میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  230  مورخه  
86/8/8  می باشد که بصورت  3/5   طبقه به انضمام زیر شیروانی در7واحد مسکونی و با 

 ، زیربناي کل  528/5  مترمربع صادرگردیده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وتاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار می باشد 

 .  ودرخصوص افزایش بنا
 .در طبقه همکف به مساحت حدود35مترمربع-1

 .درمجموع3طبقه به مساحت حدود106/11مترمربع-2
تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه به مساحت حدود106/62مترمربع4 که از این مقدار  -3
 . 27/25 مترمربع عوارض ساخت آن پرداخت شده اما در تراکم گیري محاسبه نشده است

 .احداث راه پله به بام  به مساحت حدود14/5مترمربع- -4
کاهش ابعاد راه پله و آسانسور در هر طبقه به مساحت حدود1/8مترمربع و در   -5

مجموع4/5طبقه به مساحت حدود9مترمربع اضافه بناي تراکمی  داراي پرونده در واحد 
خالف میباشند. که برابر صورتجلسه مورخه

کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده وبه دلیل عدم پیگیري  90/8/11 
مالک وعدم پرداخت جریمه برابر صورتجلسه تجدید نظر شماره 14266 مورخه 90/8/21 

کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب
بنا گردیده  . حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر مهندس نقشه بردار  

 : گردیده
درهمکف بسطح 4/07 مترمربع ودرطبقات بسطح 4/8 مترمربع درمجموع بسطح 8/87   -1

 . مترمربع  نسبت به راي صادره مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز دارند
براي 8 واحد مسکونی براساس ضوابط قدیم نیاز به 6 واحد پارکینگ بوده که باتوجه به  -2
آرایش پارکینگها برروي نقشه برداري وباز شدن درب انباریها به داخل  براساس ضوابط زمان 

 صدور پروانه   کسري یکواحد
  . پارکینگ مسکونی دارند 

توضیح درراه پله به بام نسبت به راي صادره بسطح 0/45 مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه 
.درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم 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 3 رشت بطرفیت شرکت خوشگوار مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي تجاري به مساحت 28.47 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 13665600(سیزده میلیون و  ششصد و  

شصت و  پنج هزار و  ششصد)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 28.47  4
 

120000  , 1372 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/26 3/97/21072 بدوي جانبازان خ  
الهیجان 
کوي آزاد 
کارخانه 
نوشابه 

 خوشگوار

3-3-10357-339-1-0-0 690
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً به استناد نامه شماره 247223مورخ 96/12/06 کمیسیون ماده صد در **--**
خصوص تخلف ساختمانی از ملک مورد نظر بازدید بعمل آمد که برابرسند مالکیت ششدانگ 

 یک قطعه زمین
مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت عرصه 1575مترمربع که داراي پروانه **--**

ساختمانی  مسکونی به شماره 56مورخ 72/04/27 به صورت 1.5طبقه با زیربناي 196.5
 مترمربع می باشد و

متعاقباً از بابت موارد تخلف شامل:1- احداث زیرزمین به مساحت 93.1مترمربع 2**--**
-احداث یکباب مغازه به مساحت 93.1مترمربع 3-احداث بالکن به مساحت 48مترمربع 4

-احداث انبار
به صورت سوله تجاري به مساحت 610مترمربع 5-احداث نگهبانی به مساحت 11**--**

 مترمربع 6-محوطه تجاري به مساحت 861مترمربع
.داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد**--**

در حال حاضر با توجه به  بازدید انجام شده در حال استفاده از کل مجموعه به **--**
صورت انبار پخش مواد غذائی(چاکلز ) می باشد که  نسبت به مسقف نمودن محوطه با سازه 

 داربستی
.اقدام نموده است**--**

در بازدید مجدد سازه داربستی برچیده و با توجه  به نقشه برداري وضع موجود **--**
 ارائه شده موارد اضافه بنا همزمانساز به مساحت 23.47مترمربع به صورت سوله تجاري

.5مترمربع اضافه بناء همزمانساز به صورت نگهبانی  می باشد**--**
ضمنا در مغازه  7.52مترمربع با توجه به نقشه برداري ارائه شده بستانکارنسبت به **--**

.راي کمیسیون می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 1636 پیوست به مساحت 18.32مترمربع در تعریض **--**
خیابان 45 متري الهیجان در حد جنوب قرار دارد که از این مقدار 6.03مترمربع از اعیان 

.ملک می باشد
.مراتب با توجه به اخطار واحد خالف و پیگیري مالک به حضور تقدیم 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 اینکه در راي شماره 3/96/199946 – 96/7/15 صادره از این کمیسیون، 
بابت تخلف ذکر شده در بند سوم راي مذکور به متراژ 53.6 مترمربع، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی صادر گردیده. با دقت در مفاد گزارش 
مالحظه می گردد مقدار 46.1 مترمربع تخلف مربوط به تبدیل پیلوت به دو باب مغازه 
بوده که در بند دوم راي بدوي آن تعیین جریمه شده. با احتساب متراژ مذکور، میزان 
تخلف مربوط به بند سوم 7.5 مترمربع می باشد، درحالیکه در راي صادره به اشتباه 
53.6 مترمربع مشمول جریمه قرار گرفته است لذا با اعالم اینکه متراژ تخلف 7.5 
مترمربع و جریمه آن 11,625,000(یازده میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار )  

ریال می باشد، دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد. 

جریمه 7.5  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 3/97/21075 اصالح
ي 
بدوي

دیانتی- 
بامروت- 
نبش اول

3-3-10318-119-1-0-0 691

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 96.1 3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 83 به تاریخ 95/08/09 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونیو انباري 

در زیرشیروانی  با زیربناي 449.80 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 تبدیل بخشی از پیلوت به 2 باب تجاري به سطح 46.10 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 7.50 متر مربع  ( هر طبقه به سطح 2.5 -2

 مترمربع )
 برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3

با توجه به میزان تخلف زیر بنایی ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد  *---*
رعایت تعداد پارکینگ مسکونی می گردد  *----*

 رعایت تعداد و درب ماشین رذو در زمان پایان کار الزامی می باشد *------*
 رعایت ارتفاع مجاز پیلوت در زمان پایان کار الزامی می باشد *-------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز بحسب 
مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه (تبدیل 
پیلوت 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 ش/12/31 مورخ 
97/4/3 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3,370,000,000 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 به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 674000000
(ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد ارعایت اصول فنی 

(تأئید استحکام بنا) و بهداشتی و شهرسازي (عدم مزاحمت و مشرفیت) راي به اخذ 
جریمه بمبلغ 674000000(ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 33.7  0
 

3360000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/04/09 3/97/21078 بدوي  
بلوارانصاري 
 خیابان 

 مستشاري

3-3-10020-6-1-0-0 69
2

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 1.75 برابر ارزش 

معامالتی براي عدم رعایت عقب سازي طبقه پنجم ، به مبلغ  154,585,200(یکصد و  
پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 26.29  1.75
 

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 
از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقات(به دلیل حجم کم تخلف در سطح) ، به مبلغ  

55,982,600(پنجاه و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60.85  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

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 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ  502,320,000(پانصد و  دو میلیون و  سیصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 299  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،به استناد تبصره 5 ماده صد 
از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، به مبلغ  252,000,000(دویست و  پنجاه و  
دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 18 به تاریخ 95/04/03 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین جهت 

تامین پارکینگ و در 5 واحد مسکونی با زیربناي 1526.78 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سقف می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 حذف زیر زمین به سطح 212.62 متر مربع -1
 تبدیلی بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 33.70 متر مربع -2

اضافه بنا در همکف به سطح 45.35 متر مربع که از این مقدار به سطح 43.22  مترمربع  -3
بارانداز بتنی ( مصالح همگن ) جهت تامین پارکینگ می باشد

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 8.52 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.13  -4
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 25.77 مترمربع که از این مقدار به سطح 23.64  -5
مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه  می باشد

توسعه راه پله به بام  به سطح 4.69 متر مربع -6
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.12  متر مربع و در  -7

طبقات مجموعا به سطح 2.6 مترمربع (  هر طبقه به سطح 0.52متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 299 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -8

همکف به سطح 22.66 متر مربع و طبقات به سطح 276.34 متر مربع )
با توجه به حذف پارکینگ مسکونی به دلیل احداث یک باب مغازه ، برابر ضوابط داراي 2  -9

 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
توضیح کسري پارکینگ : (  با توجه مساحت واحدهاي مسکونی بیش از 180 متر  *----*
مربع و الزام به رعایت 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ، داراي یک واحد پارکینگ مسکونی و 

با توجه به احداث مغازه  داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.45 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )
رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در خصوص واحد تجاري در زمان پایان کار  *------*

 الزامی می باشد
 رعاتی حداکثر ارتفاع پیلوت (2.40 متر )  در زمان پایان کار الزامکی می باشد *-------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*
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 پوشش بازانداز بتنی به صورت شیروانی در زمان پایان کار الزامی می باشد *---------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي رضا نقی پور چناري و شرکاء نسبت به راي شماره 
3.95.18306 مورخ 95.8.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 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 29493 مورخ 97.2.23 ارزش سرقفلی به مبلغ 1640400000 ریال 
؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش به مبلغ 328080000(سیصد و  بیست و  هشت میلیون و  هشتاد هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 86  0
 

1020000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/12 3/97/21082 تجدید 
نظر

رشت خ 
الهیجان  
انتهاي خ 
استقالل 
اول ماهی 
رودخان 

کوچه شهید 
 همتی

3-3-10109-105-1-0-0 69
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در خصوص 1 واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 مترمربع ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 86  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یکباب 

مغازه فاقد
بالکن   بازیربناي 47/8  مترمربع وسرویس بهداشتی وحمام بازیربناي 22/3 مترمربع با نوع  
اسکلت آجري  وقدمت سال  1395  را نموده وبراساس ضوابط براي هر50 مترمربع بناي 

تجاري
مفید نیاز به یکواحد پارکینگ بوده که براي سطح فوق کسري یک   واحد پارکینگ   تجاري  

 .  دارند
 توضیح اینکه بسطح 14/9 مترمربع فضاي باز تجاري نیز دارند

ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 664  کوچه بصورت 10 متري وتا ارائه سند مالکیت 
 . بسطح 7/25 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  برروي آن می باشد

حالیه با عنایت به اخطاریه پیوست   درخواست بررسی مجدد از طریق دبیرخانه محترم 
 .  کمیسیون ماده صد گردیده  که برابر توضیحات اصالحی فوق  جهت دستور تقدیم 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 بیمه پاسارگاد موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 رشت 
مبنی بر تبدیل واحد مسکونی در همکف به تجاري(دفترکار) به مساحت 135.1 

مترمربع ، تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به تجاري(دفترکار) به مساحت 135.1 
مترمربع ، تبدیل واحد مسکونی در طبقه دوم به تجاري(دفترکار) به مساحت 126.05 
مترمربع ، تبدیل انبار مسکونی در همکف به تجاري (آموزش) به مساحت 174.33 
مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
20694500000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 31787 
مورخ  97/2/25 به مبلغ 41138900000(چهل و  یک میلیارد و  یکصد و  سی و  هشت 

میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 570.58  0
 

3300000  , 1366
 , 1395

تبدیل غیر مجاز 1397/04/12 3/97/21083 بدوي امین  
الضرب  
جنب 

مجتمع یاس
  

3-2-10071-116-1-0-0 69
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در خصوص 27 واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 675 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 3,341,250,000(سه میلیارد و  سیصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 675  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تبدیل مسکونی به مذهبی به مساحت 21.08 مترمربع ، بناي مازادبر تراکم 
بصورت احداث دو باب انبارتجاري در پشت مغازه ها به مساحت 23.46 مترمربع 

مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ220,473,000(دویست و  بیست میلیون و  چهارصد 

و  هفتاد و  سه هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 44.54  1.5
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی براساس فتوکپی سند تک برگی تجمیعی بصورت 
عرصه و اعیان تجاري به مساحت عرصه 1300 مترمربع می باشد که درخصوص  ساختمان 3

طبقه داراي
پروانه شماره 838  مورخه 66/10/9 وگواهی پایانکار شماره 13189  مورخه 69/3/8 و  
درخصوص افزایش بناهاي مجدد بسطح 65/42 مترمربع در حد تراکم وبسطح 81/99 

مترمربع مازاد
برتراکم برابر صورتجلسه مورخه 95/1/21 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به پرداخت  
جریمه ودرخصوص افزایش بنا درتجاري بسطح 15/09  مترمربع و 50 مترمربع دو واحد 

 کسري پارکینگ
تجاري برابربند 24 ماده 55قانون شهرداریها ظرف 30 روز از تاریخ ابالغ راي محکوم به 

تعطیلی محل گردیدهوبرابر خط پروژه شماره 303  خیابان بصورت 24 متري وبسطح 18/3
مترمربع ازعرصه و

:  . اعیان داراي عقب نشینی می باشد
متاقب آن با عنایت  به بازدید اعضاء محترم کمیسیون ماده صد از بناي موجوداعالم گردیده 
که ساختمان وانباري موجود بصورت غیر مسکونی بوده وبرهمین اساس درخواست بررسی 

 مجدد
گردیده بود که طی بازدید به عمل آمده باتفاق مدیریت فنی وشهرسازي ومعاونت محترم 
وقت  منطقه وسایل  موجود درانبارو  ساختمان مسکونی ،  اعالم شد که از حالت مسکونی 

خارج وبصورت تجاري
محاسبه گردد که  برابر صورتجلسه  تجدید نظر  مورخه 95/7/27 کمیسیون ماده صد اعالم  
شده ارشادا شهرداري درقالب پرونده جدید جهت طرح درکمیسیون بدوي اعالم گزارش 

. نماید
وبا توجه به بررسی مجدد به عمل آمده وبرابر نقشه برداري ارائه شده و موارد مطروحه  
افزایش بناي سطح تجاري بسطح 15/09 مترمربع که منجر به کسري دو واحد پارکینگ

تجاري  گردیده بود با دیوارگذاري داخل مغازه از حالت تجاري خارج  وبا باز نمودن درب از  
 محوطه به صورت انبار تجاري درآمده که براساس نقشه برداري اصالحی ارائه شده

 : درخصوص
ا-  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت احداث دوباب انبار تجاري درپشت مغازه ها بسطح 

. 23/46 مترمربع
 . تبدیل واحد مسکونی درهمکف به تجاري ( دفترکار ) بسطح 135/1 مترمربع -2

 . تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به تجاري ( دفترکار ) بسطح 135/1 مترمربع  -3
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 . تبدیل واحد مسکونی در طبقه دوم به تجاري ( دفترکار ) بسطح 126/05 مترمربع -4
   . تبدیل انبار  مسکونی درهمکف به تجاري (آموزش   ) بسطح 174/33 مترمربع  -5

با عنایت به موارد مطروحه براي سطح دفترکار وآموزش  به ازاي هر 50 مترمربع  بناي  -6
 مفید نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که دراین بخش  نیاز به تعداد 29  واحد

پارکینگ تجاري دارند ضمن اینکه با توجه به نداشتن عمق 5 متر درقسمت سایه بان فقط  
 تعداد دو   واحد از آن درمحل رعایت میگردد و کسري تعداد  27 واحد پارکینگ

 . تجاري دارند
تبدیل مسکونی به مذهبی بسطح 21/08 مترمربع . داراي گزارش درواحد خالف که  -7
 درکمیسیون ماده صد درحال بررسی می باشد  واز آنجاییکه آیتمهاي درآمدي نیز

در فرم تحلیل تنظیم گردیده بود این امر موجب بروز مشکل درمحاسبات خالف گردیده بود 
که با عنایت به حذف  آیتمهاي درآمدي و تنظیم مجدد فرم تحلیل جهت دستور تقدیم می 

. گردد
(    احتراما تغییرات جدیدي ندارد و صرفا بروز رسانی                                                  

    گردیده است   )

 
در خصوص بند دوم موضوع (مسکونی) که متراژ آن اضافه محاسبه گردیده ، ضرورت 
دارد در جهت اعاده حقوق تضییع شده مالک در آراء سابق الصدور هرچند که شعبه 

دیوان مسکونی را تائید نموده است ولی کمیسیون در راستاي راي اصالحی در 
خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم در راي شماره   3.94.15522مورخ 94.10.19 

تجدیدنظر حکم به تقلیل جریمه از 667/337/000 ششصد و شصت و هفت میلیون و 
سیصد و سی و هفت هزار ریال به 510/911/000 ریال پانصد و ده میلیون و نهصد و 

یازده هزار ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 164.81  1
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/04/12 3/97/21084 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
علی(ع)جاد
ه سنگر پیچ 
آب آسیاب  
نبش کوچه 
فتحی 

دخت(اتومک
انیک 
 وحید)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه بصورت یک قطعه زمین که وضع 
موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بر روي یکباب مغازه بهمراه بالکن در 1 واحد 
مسکونی(طبقات اول و دوم بصورت دوبلکس) و یکواحد تجاري با قدمت حدود 1 سال و 

.بدون مجوز بر روي عرصه نسقی بمساحت 59/53 متر مربع احداث گردیده است
توضیح اینکه فعالیت شغلی واحد تجاري مذکور مکانیکی(مکانیکی وحید) و فاقد تابلو بوده 

.همچنین عملیات اجرایی در طبقات(مسکونی) در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی همکف بمساحت 59/53 متر مربع(مغازه  

بمساحت 50/46 متر مربع و راه پله بمساحت 9/07 متر مربع
و بالکن بمساحت 19/32 متر مربع

و طبقه اول بمساحت 77/87 متر مربع(قسمتی از آن بمساحت 18/34 متر مربع بصورت 
(کنسول غیر مجاز بسمت شارع عام

و طبقه دوم بمساحت 77/87 متر مربع(قسمتی از آن بمساحت 18/34 متر مربع بصورت 
(کنسول غیر مجاز بسمت شارع عام

.میباشد
.سطح اشغال 100% و 2 واحد کسري پارکینگ(یکواحد مسکونی و یکواحد تجاري) دارند
همچنین طبق خط پروژه شماره 1383(پیوست) به میزان حدودا 16/70 متر مربع از اعیان 

.طبقه در تعریض معبر 10 متري و پخ دو گذر قرار دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي قاسم کاظمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به مساحت 159.48 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 72800000 ریال فلذا مستندا 
به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 51479 مورخ  97/3/22 به مبلغ 14560000
(چهارده میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 159.48  0
 

50000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/12 3/97/21086 بدوي خ شهدا آج  
بیشه - 
پشت 

داروخانه 
اصغر نیا 
سپر سازي 

قاسم

3-2-10900-14-1-0-0 69
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
. مکان بازدید شده طبق فروشنامه عادي سه باب مغازه با عرصه بمساحت 81.25 متر مربع
وضع موجود بصورت یک باب مغازه دو دهنه در همکف و اتاق استراحت و تراس غیر مسقف 

. در طبقه اول  با قدمت احداث 1370 که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
. طبق نقشه ارائه شده داراي عرصه بمساحت 79.74 متر مربع با 100% پوشش است

. طبقه همکف بمساحت 79.74 متر مربع با فعالیت شغلی سپر سازي
طبقه اول  ؛ بسطح 21.36 متر مربع اتاق استراحت و بسطح 58.38 متر مربع تراس روباز 

. میباشد
. با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ

بر اساس طرح تفصیلی خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر قرار دارد .(الزم بذکر است 
که برابر استعالم شماره 6228 مورخ 86/11/25 قبال خارج از محدوده و حریم شهر اعالم 

 گردیده بود )
در خصوص مقدار عقب نشینی برابر گزارش دستی پیوست کارشناس خط پروژه منطقه 
بدلیل نسقی بودن پالك و قرار گیري در خارج از محدوده قانونی امکان تهیه خط پروژه 

. نمیباشد
.مورد درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 10 متر خاکی

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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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 43875000(چهل و  سه میلیون و 
 هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/23 3/97/21091 بدوي آج بیشه  
شهدا - 
بلوار امام 
رضا میدان 
جانبازان

3-2-10287-11-1-0-0 69
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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 3  برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 164,588,175(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  
هشتاد و  هشت هزار و  یکصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد

جریمه 117.68  3
 

1020000  , 1382
 , 1396

افزایش بالکن تجاري بیش از 
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 پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 43 به **--**
تاریخ 80/02/29 به صورت 2.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 425.50 متر مربع می 

باشد
مالک بر خالف مدولول پروانه اقدام به احداث بنا به صورت یک باب مغازه 3 دهنه به  *--*

 مساحت 58 متر مربع بانضمام کارگاه و راه پله در همکف به سطح 85.70 متر مربع و
بالکن به سطح 23 مترمربع مجموعا به صورت  یک واحد  تجاري داراي راي **--**
کمیسیون تجدیدنظر به شماره 12867مورخ 81/12/14  مبنی بر جریمه می باشد

ودرخصوص تجاوز به شارع به دریافت تعهد محکوم شده است  که پرونده مختومه **--**
 .شده است

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده وضع موجود یک باب مغازه می باشد که **--**
141.84مترمربع آن با قدمت سال 80می باشد و   نسبت به راي کمیسیون 1.86مترمربع  

. کاهش بناء دارد
محوطه پشت مغازه   به مساحت 81.4مترمربع در سال 82 با مصالح بلوکی و **--**

سربندي شیروانی چوبی توسعه تجاري  داده شده بود (عکسها پیوست است)که از بابت آن 
 فاقد سابقه در شهرداري  بوده

.و در سال 96 با تعمیرات بدون موجوز کل ملک بازسازي شده است**--**
بالکن به سطح 36.28 مترمربع با مصالح بتنی توسعه داده شده است که از ین  **--** 
مقدار 12مترمربع خارج از سطح 1/3مغازه و 24/28مترمربع در حد 1/3 سطح مغازه می 

.باشد
با توجه به ضوابط  بر اساس ضوابط قدیم براي یک واحد تجاري بیشتر از 200متر 4 **--**

.واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
ارتفاع مغازه 4.5متر می باشد که در زمان ارسال به کمیسیون در مرحله اول نیز به **--**

.همین صورت بوده و در حال حاضر تغییري نکرده است
        ****************--------------******************

با توجه به نامه کمیسیون ماده صد در خصوص سال وقوع تخلف و ارزش معامالتی **--**
.ملک ایتم ها در فرم تحلیل اصالح و به حضور تقدیم میگردد

مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم **--**
.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 کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد..

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/09 3/97/21092 رسیدگ
ي 

 مجدد

چمران 20   
متري باقري 

بن اول
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 با توجه به اینکه پس از ارجاع امربه کارشناس ، و وصول نظریه کارشناسی بشماره 
240960 مورخ 96.11.28، کارشناس منتخب سال وقوع تخلف را سال 1393 اعالم 

نموده اند و با فرض پذیرش ادعاي مالک مبنی بر احداث بنا در سال 1392 درحالیکه 
تاریخ صدور پروانه ساختمانی 1393.10.16می باشد ، از آنجائیکه ارزش معامالتی 

ساختمان جهت تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بین سالهاي 1392الی 1397بدون 
تغییر باقی مانده بنابراین تاثیري در میزان جریمه ایی که به آن اعتراض نموده ، ندارد 
و صرفا این کمیسیون می تواند ضرایب آن را با توجه به نقض دادنامه از ناحیه دیوان 
کاهش دهد ، حالیه بنا به مراتب ذکر شده و با توجه به محتویات پرونده و موقعیت 
مکانی در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات بمساحت 

347.59 مترمربع با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان ، همچنین در 
خصوص تراکم اعطایی بمساحت 145.97مترمربع (برابر بند19صورتجلسه کمیسیون 
ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 )با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان .(تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 0.5 و1.75) جریمه بمبلغ 2,289,058,800(دو 
میلیارد و  دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 347.59  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 102 به تاریخ 
1393/10/16 به صورت 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر بناي 602/43 متر مربع می باشد

 
از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون بدوي و  *--*
تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه بوده که منجر به صدور گواهی عدم 

: خالف به شماره 360746 به تاریخ 95/09/28 گردید  به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 57.29 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در مجموع به سطح 229.16 متر مربع ( هر طبقه به  -2
 سطح 57.29 متر مربع )

 احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 48.26 متر مربع -3
 استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه ساختمانی به سطح 145.97 متر مربع -4

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 8 واحد مسکونی -5
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  -6

 می باشد
 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 7.38 متر مربع *---*

پرونده مذکور مختومه گردیده است *----*
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-----*

 تخلف جدیدي مشاهده نگردید *------*
داراي راي دیوارن عدالت اداري در خصوص شکایت مالک از راي کمیسوین  *-------*

 ماده صد به شماره دادنامه 9609970902800025 به تاریخ 96/01/05 می باشد
با توجه به راي صادره دیوان عدالت اداري و برابر آن با توجه به بررسی مجدد  *--------*

پرونده در کمیسیون ماده صد و نیز  تصمیم کمسیون به شماره 3/97/20844 به تاریخ 
: 97/03/01 مبنی بر

مغایرت متراژ در فرم جریمه الیحه ( به سطح 417 مترمربع ) و متراژ تخلف در گزارش ( به  
: سطح 513.06 متر مربع )  ، الزم به توضیح می باشد که

در خصوص متراژ 417 متر الزم به توضیح می باشد که این مقدار در هیچ کجاي  *---*
گزارش کارشناس وقت به آن اشاره اي نشده و متراژ اعالم اشتباه بوده لیکن با توجه 

: بهبررسی مجدد پرونده مشاهده گردید که
در پروانه ساختمانی به سطح 28.48 متر مربع راه پله به بام اعالم گردید ، با توجه به احداث 
انباري در زیر شیروانی  به سطح 42.76 متر مربع بانضمام راهرو دسترسی به آن به سطح 
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12.88 متر مربع ، درمجموع تخلف در زیر شیروانی به سطح 55.64 متر مربع بوده که این 
مقدار در

فرم تحلیل به سطح 42.76 متر مربع احداث انباري و به سطح 7.38 متر مربع کاهش سطح 
راه پله به بام قید گردیده است که به سطح 5.5 متر مربع داراي ما به التفاوت خالف می باشد

 

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري و اینکه اقدام نامبرده برخالف 

موازین قانونی می باشد از طرفی صدور حکم به تخریب بنا که در دادنامه بدوي مورد 
حکم واقع شده مبتنی بر اشتباه و موجب خسارت جبران ناپذیر خواهد شد لذا با 

اصالح تخریب بنا به اعاده به وضع سابق ضمن رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه تجدیدنظر 
خواسته نتیجتاً تایید میگردد.

تعطیل محل 
تخلف

14  0
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/16 3/97/21098 تجدید 
نظر

رشت  
چهارراه 
گلسار  
تختی - 
نرسیده به 
پل بازارچه 
خوداشتغال
ي شماره 
   یک
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً  مکان تعرفه شده حسب بازدید بعمل آمده بصورت بصورت یکباب دکه فلزي 
بمساحت حدود 14 متر مربع در بازارچه خود اشتغالی در دو قسمت با فعالیتهاي  شغلی 

شیشه سکوریت و میوه فروشی داراي تابلو تبلیغاتی به ابعاد( 3*1.40)  متر به قدمت احداث 
حدودي 17 سال  می باشد . با عنایت به سوابق ثبت شده درسیستم  از بابت مغازه مذکور 
مطابق راي کمیسیون محترم بدوي ماده صد بشماره 3/96/20590 مورخ 96/12/26 محکوم 

.به تخریب بنا گردیده است.و در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
ضمنا مطابق مدارك پیوست مغازه مذکور قبال بصورت یک دکه 6 ضلعی داراي اجاره نامه از 
سال 80 به مدت یک سال از طرف صندوق حمایت از فرصتهاي شغلی با مستاجر قبلی می 
باشد که به مرور زمان توسعه یافته و بر خالف بند 1-5 قرارداد اشاره شده و با  توجه به  

فروشنامه عادي پیوست به غیر واگذار گردیده است و از بابت احداث و توسعه آن هیچگونه 
 مجوزي در سیستم شهرسازي ثبت نگردیده است

ضمنا الزم به ذکر است مطابق اجاره نامه دکه مذکور بصورت یک واحد شغلی (بصورت دکه 
شش ضلعی) مورد بهره برداري قرار داشت که به مرور زمان توسعه یافته و در حال حاضر 
بصورت دو قسمت مجزا (میوه فروشی و شیشه سکوریت)مورد بهره برداري قرار دارد

همچنین شایان ذکر است مطابق نظر واحد محترم نقشه برداري (ذیل برگه شیت شهر) کل 
ملک مذکور در حریم کیفی (خارج از عمق 15 متري سازمان آب) رودخانه  قرار دارد

مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ390448800(سیصد و  نود 

میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 77.47  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/23 3/97/21101 بدوي فلسطین  
ك حقیقت 
جو ك دوم 
صفار اولین 
فرعی سمت 
چپ قبل از 
 بن بست

3-2-10181-200-1-0-0 700
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شرح راي نوع 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 شماره  134 مورخه 96/9/7
می باشد که بصورت 3 طبقه بازیرشیروانی برروي پیلوت در 3 واحد مسکونی بازیربناي کل 

 608/19 مترمربع
صادر گردیده وبراي آن  پروانه مرحله دوم به شماره 508743 مورخه 96/9/29 صادرگردیده 
عملیات ساختمانی درحد سفتکاري است وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول 

 :  پروانه داراي
. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 18/81 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 56/43 مترمربع ( هرطبقه  -2
 18/81 مترمربع )

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع مازاد برتراکم بسطح 0/76  -3
. مترمربع

کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی سوم وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 1/47  -4
 .  مترمربع ( هرطبقه 0/49 مترمربع )

توضیح اینکه درزیرشیروانی بسطح 2/78 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد .   رعایت عقب 
 .نشینی وپارکینگ براساس پروانه گردیده حالیه درخواست پاسخ استعالم بانک   رادارد

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

700

به استناد تبصره 2 و با توجه به  عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با 
اعمال ضریب  یک  برابر ارزش معامالتی در خصوص دیوار گذاري  راي به اخذ جریمه 
به مبلغ 1137500(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 7  1
 

162500  , 1377 دیوار گذاري 1397/04/16 3/97/21104 بدوي شرکت نفت  
آب و برق 
بن 8متري

3-3-30220-86-1-0-0 701
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
با توجه به نامه دفترخانه شماره 149 رشت در خصوص انتقال اجرایی 103 سهم از 355 سهم 

 مشاع از ششدانگ پالك ثبتی شماره 12/6344
. بمساحت عرصه 627.20 متر مربع

که بابت اعیان دوبلکس بمساحت 199.80 متر مربع داراي بالمانع شماره 2/33/27212 از 
. شهرداري منطقه دو میباشند

وضع موجود بدون مجوز در محل بخشی از پالك  بمساحت تقریبی 310 متر مربع که فاقد 
اعیان است توسط دیوار بطول حدود 7 متر با قدمت تقریبی 20 سال محصور و جدا گردیده 

. که داراي ورودي جداگانه از معبر میباشد
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1009 بسطح حدود 8.02 متر مربع (حدود 7 متر مربع از 

. اعیان است) در تعریض کوچه 8 متري و پخ دوگذر قراردارد
با توجه به پرسش کمیسیون ماده صد برابر تصمیم شماره 20856 - 97/02/22  دیوار گذاري 

. مذکور در تعریض قرار ندارد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

701

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 249,860,000(دویست و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  
شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40.3  2
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/04/23 3/97/21109 بدوي خ شهداء  
کوي دیانتی 
خ گلستان 
اول  نبش 
کوچه 
 پاکشاد

3-3-10117-10-1-0-0 702

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 

270,196,000(دویست و  هفتاد میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 21.79  4
 

3100000  , 1397 توسعه بناي 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمانی داراي  پروانه ساختمانی صادره به شماره 
144 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و پروانه اصاالحی به تاریخ 
96/01/20  به صورت 1 طبقه بر روي  یک باب مغازه بدون بالکن  با زیربناي 180.46 مترمربع 

می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد *--*

افزایش بنا مسکونی در همکف به سطح 9.07 متر مربع به صورت احداث راه پله در 2 متر  -1
 حساط خلوت سراسري

 تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 21.79 متر مربع -2
 افزایش بنا  در طبقه اول به سطح 25.87 متر مربع -3

کاهش سطح سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.36 متر مربع -4
 عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري به سطح 8.95 متر مربع *--*

 داراي اشرافیت به پالك مجاور نمی باشد *----*
با توجه به مساحت مغازه به سطح 71.13 متر مربع و با در نظر گرفتن  سوابق  *-----*

خرید یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، فاقد کسري پارکینگ تجاري 
 می باشد

رعیات یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *------*
رعایت دیورا حائل بام می گردد *-------*

رعایت پخ دو گذر برابر پروانه صادره می گردد *---------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

702

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحمان فرضی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 198.98 

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 1671432000(یک میلیارد و  ششصد 

و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 198.98  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 3/97/21111 بدوي چهار راه  
گلسار- 

بلوارانصاري 
کوچه 

 معتمدین

3-2-10083-228-1-0-0 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

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 84.08 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ141254400(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  چهار هزار و  
چهارصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 84.08  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/04/26 3/97/21111 بدوي چهار راه  
گلسار- 

بلوارانصاري 
کوچه 

 معتمدین

3-2-10083-228-1-0-0 70
3

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 پرداخت جریمه منتفی و حکم 

به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 36.48  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 19 به تاریخ 96/02/18 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی و انباري 

در زیرشیروانی  با زیربناي 797.42 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 30.42 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 168.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح 42.14  -2

مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 84.08 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -3

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط ( 8 واحد )  می گردد -4
 کلیه پارکینگ ها بدون تزاحم می باشد *--*

رعایت تعداد و طول درب پارکینگ برابر ضوابط می گردد -5
رعیات دیوار حائل بام می گردد -6

افزایش تعداد واحدها از 7 به 8 واحد -7

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه چهارم از یک واحد به دو واحد مسکونی  *----*
 و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا  به سطح 36.48 متر مربع

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 66.7  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1397/04/16 3/97/21114 تجدید 
نظر

میدان ولی  
عصر خیابان 
خرمشهر 
وصال

3-3-10153-53-1-0-0 704

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 84,000,000(هشتاد 

و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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 38,858,000(سی 

و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25.55  0.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 250 به تاریخ 92/10/19 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی ( طبقه 
سوم و چهارم دوبلکس ) و لنباري در زیر شیروانی با زیربناي 526.90 مترمربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام سفت کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 3.80 متر مربع که به صورت سایبان با مصالح همگن به  -1

جهت تامین پارکینگ می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.18 متر مربع و در  -2

طبقات اول تا سوم در مجموع به سطح  2.97 متر مربع ( هر طبقه به سطح 0.99 متر مربع ) و 
 در طبقه چهارم به سطح 2.44 متر مربع

تبدیل یک واحد به دو واحد در طبقه چهارم ( طبقه سوم و چهارم به صورت تک واحدي  -3
 ) به سطح 66.70 متر مربع        ------ افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 واحد

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 15.16 متر مربع -4
برابر ضوابط و با توجه به تعداد واحد ها، ملزم به تامین به تعداد 4 واحد پارکینگ بدون  -5
مزاحم بوده که برابر نقشه هاي ارائه شده با توجه به تامین 4 واحد، لیکن عدم رعایت بدون 

 تزاحم ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
مشمول تبصره 7 نمی گردد *---*

 رعایت طول و تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کارالزامیست *----*
رعایت دیوارحائل بام می گردد *-----*

 رعایت پوش جانبی مناسب ( حلب رنگی ) در زمان پایان کارالزامیست *------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

( گزارش اصالحی ) : در زمان تهیه گزارش عدم خالف با توجه به اشتباه سهوي ، در  *--*
: آیتم شماره 2

در خصوص کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم ، مساحت  
صحیح 7.32 متر مربع می باشد که به اشتباه 2.97 متر مربع قید گردید  ( هر طبقه 2.44 

  متر مربع )
که با توجه به راي داراي مابه التفاوت توسعه بنا به صورت همزمان ساز به سطح 4.35 متر 

704
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 مربع  می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یکباب 
مغازه بمساحت 16.57مترمربع  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم 

ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 78272 مورخ 97.04.28 معادل 
182000000(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 16.57  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/04/30 3/97/21123 تجدید 
نظر

دیانتی -   
استقالل - 
16 متري 

انتهاي بلوار 
  احمدزاده

3-3-10318-2-1-0-0 70
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یکباب 
مغازه بمساحت14.58مترمربع  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم 

ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 76985 مورخ 97.04.26معادل 
160,000,000(یکصد و  شصت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 14.58  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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 2451321600(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  

سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 364.78  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

جریمه رأي بدوي در خصوص یکباب مغازه بمساحت 16.90مترمربع  عیناً تأئید می گردد. 16.9  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

جریمه رأي بدوي در خصوص یکباب مغازه بمساحت 18.79 مترمربع عیناً تأئید می گردد. 18.79  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

جریمه رأي بدوي در خصوص تراکم اعطایی عیناً تأئید می گردد. 190.87  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 70 مورخ 1394/09/30می باشد 
که  بصورت 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی بصورت  با زیر بناي کل  

974/6 متر مربع
(با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 190.87 متر مربع ) صادر گردیده که عملیات 

اجرایی در حال انجام نازك کاري میباشد.طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 
:    درخصوص

افزایش بنا در همکف بمساحت 56/29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 9/72 مترمربع -1
. بصورت بارانداز با قدمت سال 1396 جهت تامین پارکینگ می باشد

تبدیل قسمتی از پیلوت  به 4 باب   مغازه  فاقد بالکن بمساحت هاي باب اول بسطح -2
16/90 متر مربع  که براي این مغازه حق بازکردن درب درحد پخ مربوطه ندارند  وباب دوم 

بسطح 18/79  متر مربع
 .  وباب سوم بسطح 16/57 متر مربع وباب چهارم 14/58 مترمربع 

افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم  بمساحت 243/96 متر مربع(هر طبقه 60/99 متر -3
مربع)

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه پنجم بسطح 51/45  مترمربع-4
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 8 واحد به 9 واحد که زیربناي واحد مورد نظر درطبقه -5

 . پنجم کال بصورت افزایش بنا گزارش گردیده
با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده براي 9 واحد مسکونی رعایت 5 واحد پارکینگ -6
بدون تزاحم ورعایت 4 واحد پارکینگ با تزاحم  وبراي 4 باب مغازه رعایت 4 واحد پارکینگ 

الزامی بوده که براساس
نقشه برداري اصالحی  ارائه شده پارکینگهاي شماره ( 1-2-7-8-9 ) بدون تزاحم و  

پارکینگهاي شماره  (3  و  4  ) و (  10 و 11  ) با هم درتزاحم بوده که درنتیجه  براي 9 واحد 
مسکونی رعایت پارکینگ

 . گردیده وبراي 4 واحد تجاري فوق الذکر کسري تعداد 4 واحد پارکینگ تجاري دارند 
کاهش سطح راه پله در طبقات اول الی چهارم بسطح 13/08 مترمربع وتبدیل آن به  -7 

 . بناي مفید
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 190/87 متر مربع اضافه بناي تراکمی -8

.دارند
ضمنا  بسطح 76/29  متر مربع کسري حدنصاب فضاي باز واحد ها ي مسکونی دارند ورعایت 
ارتفاع 2/4 متر براي پیلوت درزمان پایانکار الزامی می باشد داراي گزارشدرواحد خالف بوده 

 وقبل از گزارش اصالحی

70
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فوق درخصوص افزایش بنا وتبدیل پیلوت به 5 باب مغازه داراي گزارش در واحد خالف بود 
که براساس اخطاریه  10 روزه  شماره 3/33/463470  مورخه 96/3/1 به مالک ابالغ شده بود 

دفاعیات خودرا به منطقه
ارائه نماید وبا توجه به مراجعه مالک و  تغییرات داده شده برابر نقشه برداري ارائه شده 
وتغییر درمساحت وتعداد مغازه ها گزارش اولیه اصالح گردیده بود اما کارشناس محترم 

 دادگستري براساس گزارش ونقشه
اولیه اقدام به ارزیابی نموده که مغایرت اعالم شده به همین دلیل بوده وعین گزارش اصالحی 

برابر نقشه تایید شده موجود  درپرونده خالف مورد گواهی می باشد . خالف جدیدي 
 . مشاهده نگردید

حال با عنایت به نامه شماره 49607 مورخه 97/3/21 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
براساس بازدید مجدد به عمل آمده باتفاق کارشناس رسمی دادگستري گزارش اصالحی فوق 

 الذکر برابر نقشه تایید شده
پیوست  مساحت مغازه  ( باب چهارم ) بسطح 14/58 مترمربع مورد تایید کارشناس رسمی 
قرار گرفت   وقرار شد گزارش ارزیابی را نیز اصالح فرمایند مراتب جهت دستور تقدیم 

  . میگردد

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 275.03  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/04/30 3/97/21125 تجدید 
نظر

شالکو  
مستشاري-
 انصاري

3-3-10020-8-1-0-0 706

با توجه به اینکه مقدار اضافه بناي بصورت سایبان باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها، مشمول جریمه واقع گردیده و باستناد نظریه کارشناسی بشماره 

509568/33/3 مورخ 97/03/20 درصورت تایید سایبان موضوع یک واحد کسري 
پارکینگ منتفی می گردد،لذا ضمن نقض راي بدوي،موضوع کسري پارکینگ منتفی 

میگردد.

سایر 25  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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 522177600(پانصد و  
بیست و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 310.82  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف 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

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 

280928100(دویست و  هشتاد میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار و  یکصد) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 66.79  1.5
 

1220000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/04/30 3/97/21125 تجدید 
نظر

شالکو  
مستشاري-
 انصاري

3-3-10020-8-1-0-0 706
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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 پالك ثبتی تعرفه شده  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 11 به تاریخ **--**
96/02/16 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 1321.52 مترمربع می باشد

.که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 310.82مترمربع صادرگردیده است *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد که با توجه به نقشه **--**

:برداري ارائه شده داراي اضافه بناء بیشتر از 5% به شرح زیر می باشد
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 2.86مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول **--**

60% به صورت سایبان بتنی همگن با سازه اصلی  جهت تامین پارکینگ
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 14.49مترمربع به صورت بار انداز جداساز **--**

 جهت تامین پارکینگ با اسکلت فلزي
اضافه بناء  در طبقه چهارم به مساحت 13.81مترمربع خارج از تراکم و خارج از **--**

طول 60% به صورت مسکونی
اضافه بناء  در طبقه پنجم به مساحت 6.8 مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول **--**

60% به صورت مسکونی
 اضافه بناء  در زیرشیروانی  به مساحت 12.65مترمربع  به صورت توسعه انباري**--**

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 16.18مترمربع **--**
در طبقات(2.03در همکف و 2.83در طبقات 1 تا 5)

افزایش تعداد واحد از 6به 9واحد که از این بابت 97.28مترمربع در هر کدام از **--**
 طبقات دوم و سوم و 83.47مترمربع اضافه بناء در طبقه چهارم

به کسر خالف زیربنائی  دارد.بنابراین در مجموع 275.03مترمربع بابت افزایش **--**
.تعداد واحد تخلف دارند

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند که در صورت تایید مساحت سایبان در **--**
.حیاط جهت تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 رعایت پارکنیگ مورد نیاز می گردد

پارکینگ شماره 1 با توجه به عدم کف سازي در زمان بازدید در صورت پارك عملی **--**
.در زمان پایانکار مورد تایید می باشد

.رعایت فاصله حداقلی بین ستونها(4.5متر )درزمان پایانکار الزامی است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 احداث بناي بدون 
مجوز(احداث یکباب مغازه) ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 

جریمه به مبلغ 300000000(سیصد میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 42.77  0
 

780000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/27 3/97/21126 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی -پیچ 

آب 
آسیاب-بعد
از خدمات 
الستیک 
بهمن 
-جنب 

موتور آب 
کشاورزي

3-1-10192-478-1-0-0 70
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 19,500,000(نوزده 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود  42/77مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  

  یکباب مغازه فاقد بالکن وتابلو وفعال فاقد فعالیت
بازیربناي  42/77 مترمربع با نوع اسکلت فلزي وقدمت سال    1395 وبا ارتفاع حدود 4/7  
متر را نموده وبراساس ضوابط کسري  یک  واحد پارکینگ   تجاري  دارند  که درخصوص 

موارد فوق داراي گزارش درواحد خالف ودر
 . کمیسیون ماده صد درحال بررسی می باشد

حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده صد درخصوص رعایت عقب نشینی  درخواست  بررسی 
مجدد را نموده که براساس  انعکاس ملک برروي  خط پروژه اصالحی   درحد بلوار امام علی 

 (ع) بسطح 1/51 مترمربع داراي عقب نشینی ودر
حد حریم رودخانه بسطح 1/48 مترمربع درحریم رودخانه وخارج از عمق سازمان آب قرار 

 .دارد که از اعیان احداثی برروي آن می باشد
  .  مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد   

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
بناي مسکونی به تجاري بمساحت 41.04مترمربع(مشتمل بردفترکار ، آبدارخانه و 
سرویس بهداشتی)  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 40892 مورخ 97.03.06 معادل 
750,000,000(هفتصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 153.18  0
 

1100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/04/23 3/97/21135 رسیدگ
ي 

 مجدد

دور میدان  
نیروي 
  دریایی

3-1-10036-74-1-0-0 70
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 راي به 
جریمه به مبلغ 165000000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

1100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/23 3/97/21135 رسیدگ
ي 

 مجدد

دور میدان  
نیروي 
  دریایی

3-1-10036-74-1-0-0 70
8

توضیحات بازدید احتراماً  مکان مورد بازدید برابر سند مجزي بصورت ششدانگ  یک قطعه زمین بمساحت 
. 150 متر مربع

جهت  پالك ارائه شده پروانه ساختمانی مسکونی  بشماره 135  1391/05/09 در یک طبقه  
. بمساحت کل 35 متر مربع صادر گردیده
. عملیات ساختمانی باتمام رسیده است

وضع موجود ملک بعنوان نمایشگاه ماشین و بصورت تجاري مورد استفاده است که بابت آن 
.بالمانعی ارائه نگردید

. پروانه صادره فاقد اعتبار و تاکنون تمدید نشده
: طبق نقشه وضع موجود ارائه شده

. داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بسطح 3.14 متر مربع میباشند -1
تبدیل بناي مسکونی به تجاري بمساحت 41.04 متر مربع با قدمت 1392 . الزم به ذکر  -2

است که کل مساحت حیاط خلوت حدود 20 متر مربع بوده که از مساحت تبدیلی اعالم شده 
بسطح  2.90 متر مربع بدلیل عدم رعایت عرض حیاط خلوت و بصورت احداث سرویس 

.بهداشتی میباشد
با توجه به ضوابط جدید پارکینگ فاقد حداقل مساحت مورد نیاز (100 متر مربع جهت  -3
.پارك 6 خودرو بدون مزاحم) بوده و داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري میباشند

.محوطه تجاري بمساحت 108.96 متر مربع -4
داراي تابلو بنر به ابعاد تقریبی 4 در 2 و 4 در 1.20 متر بر روي پیشانی ورودي با نام نمایشگاه 

.تک خودرو
.باستناد خط پروژه موجود بشماره 315 فاقد عقب نشینی است

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.25برابر ارزش معامالتی براي 
براي احداث بناي مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 72,637,500(هفتاد و  دو 

میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 74.5  1.25
 

780000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 3/97/21137 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
کوچه وصال 
بن بست 
آرام

3-1-10074-82-1-0-0 709

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر فروشنامه به صورت یک قطعه زمین به 
 مساحت 510 متر مربع می باشد

ملک مذکور داراي اعیان مسکونی به صورت یک باب خانه ویالیی یک اشکوبه با  *---*
مصالح بلوکی و سربندي چوبی و با قدمت سال جاري ( 1396 ) به سطح 74.50 متر مربع می 

باشد
رعایت  یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد *------*

باستناد خط پروژه شماره 1815 به سطح 24.60 متر مربع از عرصه  در تعریض  *-------*
کوچه 8 متري  می باشد

باستناد طرح تفصیلی ملک در کاربري فرهنگی تثبت شده واقع شده و بر  *--------*
 همین اساس  کل اعیان خارج از تراکم می باشد

در خصوص تخلف زیر بنایی اشاره شده داراي سوابق گزارش و ارسال  *----------*
پرونده به کمیسیون ماده صد بوده که برابر تصمیم کمیسیون به شماره 55760 به تاریخ 
  97/03/29 مالک موظف به ارائه تعهد ثبتی در خصوص عقب نشینی اعالمی می باشد
                              .مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور به حضور 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 اضافه بناي بالکن تجاري حکم  به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  26,112,000(بیست و  شش 
میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.8  2
 

1020000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/05/16 3/97/21139 بدوي هالل احمر  
بلوار 
ولیعصر 

ولیعصراول-
دوم

3-3-10417-1-1-28-0 710

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مورد نظر براساس سوابق موجود درسیستم  برابر سند اجاره به **--**
شماره 265521مورخ 93/03/20بصورت ششدانگ یکباب مغازه  از مغازه هاي هالل احمر از 

طرف رشت
به انزلی مغازه شماره 30 به مساحت 24 مترمربع داراي مجوز احداث بالکن درحد **--**
یک سوم بسطح 8 مترمربع به شماره 3/33/16486 مورخه 75/9/22 وسوابق پرداخت 

خالف بالکن
مازاد بر یک سوم بسطح 3/2 مترمربع برابر بالمانع شماره 3/33/21429 مورخه **--**
78/11/17به شغل قبلی پنچر گیري  فعال با فعالیت لوازم بهداشتی ساختمانی وداراي بالمانع 

 شماره
. مورخه 85/2/13  وفاقد عقب نشینی می باشد 3/33/1555**--**

در حال حاضر با توجه به ارتفاع  مالک اقدام به افزایش سطح بالکن بصورت چوبی **--**
  .مازاد بریک سوم بسطح 12/8 مترمربع با قدمت سال 96را نموده است
 . مراتب جهت تعین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد **--**

710

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 بیست و پنج 
صدم برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1388) جریمه بمبلغ 68,160,000(شصت 

و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 45.44  1.25
 

1200000  , 1388 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/05/09 3/97/21141 تجدید 
نظر

سر  
چشمه-حق 
شناس  
کریم

3-2-10171-357-1-0-0 711

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 بیست و پنج 

صدم برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1385) جریمه بمبلغ 3407699(سه 
میلیون و  چهارصد و  هفت هزار و  ششصد و  نود و  نه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 7.9  1.25
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی  ساختمان احداثی برابر پروانه و پایان کار صادره به 
صورت 2.5 ظبقه در 2 واحد بانضمام یک باب انباري در حیاط به سطح 13 متر مربع می باشد

 
: باتستناد نقشه برداري ارائه شده *---*

مالک اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به سطح 45.44 متر مربع به یک باب سوئیت نموده  -1
است

 داراي اضافه بنا همزمان ساز در انباري همکف مذکور به سطح 6.90 متر مربع می باشد -2
 داراي اضافه بنا همزمان ساز به سطح 1 متر مربع در پیلوت می باشد -3

با توجه به سال وقوع تخلف ( 1388 ) و برابر ضوابط وقت ، براي 3 واحد مسکونی ،  -4
رعایت 2 واحد پارکینگ می گردد

در خصوص موارد مذکور داراي سوابق گزارش و اسارل پرونده به کمیسی ون ماده بوده که 
برابر تصمیم شماره 56659 به تاریخ 97/03/30 به دلیل عدم محاسبه و قید نکردن مساحت 

: همزمان ساز در فرم تحلیل خالف پرونده به منطقه بازگشت داده شده  که
با توجه به ضوابط جاري ، در فرم تحلیل جدید مساحت هاي مذکور قید گردیده است

مراتب جهت پاسخگویی به نامه اشاره شده  به حضور تقدیم می گردد
.

711

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 115824000(یکصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  بیست و  
چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 96.52  1
 

1200000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/03 3/97/21142 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
توتدار 

کوچه زمان 
2

3-1-10205-268-1-0-0 712

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا   به 

استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 14,004,000
(چهارده میلیون و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 116.7  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی 
. بمساحت 63 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر ساختمان 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی با قدمت نصب کنتور 
. 1388 که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و در حد اتمام عملیات میباشد

طبق نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه موجود بمساحت  74/20 متر مربع که بسطح 11.20
 .  متر مربع بیشتر از فروشنامه است

 و اعیان
همکف بمساحت  67.61 متر مربع و طبقه اول 67/61 متر مربع و همچنین طبقه دوم بصورت 
تراس غیر مسقف  (اختصاصی) بمساحت 50/64 متر مربع و اتاق بمساحت 14/39 متر مربع و 

.راه پله بمساحت 12/97 متر مربع میباشد
توضیح اینکه قسمتی از زیر بناي طبقه دوم بمساحت 10/39 متر مربع مربوط به کنسول غیر 

.مجاز بسمت شارع عام میباشد
کال در یک واحد مسکونی معرفی گردیده است و براي آن یک واحد پارکینگ تامین گردیده 

. است
.الزم به ذکر است که ارتفاع پیلوت حدود3/20 متر میباشد

ضمنا بدلیل عدم رعایت عرض حیاط خلوت مشرف به پالك همسایه (زمین بایر ) 
میباشند.(عرض متوسط حدودا 1/02 متر)

. داراي درب کرکره اي به عرض حدود 2.70 متر در قسمت پخ
. همکف ؛ بسطح 58.35 متر مربع داخل تراکم و بسطح 9.26 متر مربع خارج از تراکم
. طبقه اول ؛ بسطح 58.35 متر مربع داخل تراکم و بسطح 9.26 متر مربع خارج از تراکم

. طبقه دوم با توجه به طرح تفصیلی بصورت طبقه مازاد
برابر خط پروژه پیوست بشماره 946-97/02/18 بسطح حدود 1.26 متر مربع در پخ دوگذر 6

.  و 12 متري در تعریض قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

712

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 آدینه گلشنی آجی بیشه موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر احداث یکباب مغازه به مساحت 45 مترمربع با توجه به 

انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1215000000 ریال فلذا 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 70846 مورخ  97.4.17 به مبلغ 
243000000(دویست و  چهل و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 45  0
 

55000  , 1350 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/23 3/97/21146 بدوي شهدا  
سراي 
فلسین 
-خیابان 
ایزددوست 
جنب 

مسجد ابوذر 
کرد محله
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند اجاره مستقل به شماره 20579**--**
 مورخ 1326/4/16 به صورت یک باب دکان فاقد مساحت از پالك ثبتی 90/412 می باشد

که  قدمت  مغازه و دیوارها مربوط به  سال 1350می باشد . سربندي مغازه در برف **--**
.سال 83  تخریب و با تعمیرات بدون مجوز در سال 96 سربندي تعویض گردیده است

مساحت مغازه برابر پالن معماري ارائه شده  حدود 45مترمربع  فاقد تابلو وبالکن با  **--**
.ارتفاع 3.5متر و مصالح آجري و سربندي شیروانی حلبی  می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 305موجود در سیستم به مساحت حدود 14مترمربع   **--**
از این مغازه در تعریض گذر 14متري حد جنوب و کوچه 10 متري حد غرب و پخ اتصالی دو 

.گذر قرار دارد
 .با توجه به قدمت احداث بناء  فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

،از بابت ملک فاقد سابقه درشهرداري می باشد**--**
با توجه به کاربري مسکونی ملک در طرح تفضیلی اعیان احداثی خارج از تراکم می **--**

.باشد
مالک تقاضاي دریافت مجوز حفاري اب  به طول 2.5متر از بستر اسفالت قدیم و 4**--**

.متر حفاري فاضالب از بستر آسفالت قدیم را دارند
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 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ304,584,000(سیصد و  چهار 

میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.52  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/04/26 3/97/21147 بدوي شهدا  کوي  
متحدین - 
ك ششم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 168 مورخه 96/11/14 در 3/5  *--*
طبقه ( با احتساب سه واحد مسکونی و انباري در زیر شیروانی) به

.زیربناي 493/49 متر مربع صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد و با توجه به سوابق (برابر پالن نقشه برداري  

:ارائه شده توسط متقاضی) از بابت
اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 16/64متر مربع در همکف بانضمام تبدیل 4/37 متر  -1

 مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 49/92 متر مربع در طبقات اول تا سوم (هر طبقه -2

بسطح 16/64 متر مربع) و تبدیل راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی
بسطح 1/59 متر مربع 

با توجه به راي تجدیدنظر کمیسیون محترم ماده صد بشماره 3/97/21292 مورخ 97/05/30
 محکوم به پرداخت جریمه شده است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور پاسخ استعالم بانک را دارند
شایان ذکر است هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان در زمان 

صدور پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد
.مراتب جهت  دستورات بعدي به حضور تقدیم می گردد 

714

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 همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ44704669(چهل و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  چهار هزار و  ششصد و  شصت و  نه) ریال صادر می گردد.و در 

خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 54.76  1.75
 

455625  , 1385
 , 1389

تجاوز به معابر عمومی 1397/05/06 3/97/21148 بدوي بلوار امام  
خمینی  
مهران
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 281**--**
  مورخ 84/12/28 به صورت 3.5طبقه در سه واحد مسکونی با زیربناي 425.4مترمربع

که در مرحله ستون و شناژ طبقه اول از بابت 37.8 مترمربع اضافه بناء داراي راي **--**
جریمه کمیسیون ماده صد به شماره 9402مورخ 85/06/30 و پرونده مختومه در واحد خالف 

می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله بهره برداري می **--**.
باشد  و با توجه به  نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد اضاففه بناء به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بناء همزمانساز در طبقه همکف با قدمت سال 85 به مساحت 8.78مترمربع **--**
خارج از تراکم و خارج از طول 60%(با توجه به استفاده از فضاي زیر سایه کنسول)از این 

.مقدار 1مترمربع تجاوز به شارع می باشد
اضافه بناء همزمانساز با قدمت سال 85 به مساحت 1.62مترمربع خارج از تراکم و **--**

.خارج از طول 60% در طبقه اول که از این مقدار 1متر مربع تجاوز به شارع می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% با قدمت سال 89 به مساحت 21.78**--**
مترمربع در هرکدام از طبقات دوم وسوم( از این مقدار 1متر مربع در هرطبقه تجاوز به شارع 

می باشد)
اضافه بناء به صورت احداث کنسول غیر مجاز در طبقات دوم و سوم با قدمت سال **--**

  89  هرکدام به مساحت 0.49مترمربع
 احداث راه پله به بام به مساحت 12.48مترمربع**--**

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**
در مجموع 67.42مترمربع اضافه بناء دارند.(4مترمربع در مجموع طبقات تجاوز به **--**

شارع دارد)
جهت تعیین رعایت حدود اصالحی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه قدیم **--**

.می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 796 طرح قدیم در حد شمال بیشتر عقب نشینی **--**
گردیده است اما در حد شرق به مساحت 1مترمربع با عمق متوسط 8سانتیمتر تجاوز به بن 

.بست 6متري دارند
.پروانه فاقد اعتبار می باشد**--**

                                              **----------------------------**
در حال حاضر با توجه به بررسی مجدد پرونده مشخص گردید در خصوص 12.48**--**
مترمربع  احداث راه پله به بام و0.18مترمربع مساحت کنسول غیر مجاز  فاقد راي می باشد و
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مساحت 1.62مترمربع اعالمی در طبقه اول کاهش بناء همزمانساز بوده که به **--** 
.اشتباه اضافه بناء اعالم گردیده است بنابراین  11.04مترمربع اضافه بناء همزمانساز دارد

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بام تهرانی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 184,749,600(یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و 
 چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 109.97  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/26 3/97/21152 بدوي فلسطین  
نوبهار 

شهید طالع
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 333 مورخ 92/12/28
   می باشد که بصورت 3/5   طبقه  در3واحد مسکونی بااستفاده از سقف تراکم بسطح 3/87

 مترمربع بازیربناي کل 407/02
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري می باشد . 

 . : ودرخصوص
افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درهمکف بصورت پارکینگ بسطح  -1

 . 33/63 مترمربع
افزیش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه اول بصورت مسکونی بسطح  -2

 . 33/63 مترمربع
افزیش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه دوم بصورت مسکونی    -3

. بسطح 33/63 مترمربع
افزیش بناي مازاد برتراکم وخارج از 60% طول زمین درطبقه سوم بصورت مسکونی   -4

. بسطح 33/63 مترمربع
افزیش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح   -5
130/34 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 110/26 مترمربع به کسر راه پله بصورت افزایش بنا 

 . می باشد
 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 24/24 مترمربع -6

افزایش تعداد واحدها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد .داراي  -7
سوابق درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 93/12/12 کمیسیون محترم 

 . ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده
متعاقب آن با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده مالک نسبت به تغییر سربندي ساختمان 

از شیروانی به بام تهرانی واستفاده از آن به عنوان اتاق استراحت وسرویس بهداشتی 
 وهمچنین النه کبوترها را نموده که دراین قسمت

به کسر راه پله داراي پروانه بسطح 106/1  مترمربع افزایش بناي مازاد برتراکم دارند 
.همچنین از بابت 3/87 مترمربع سقف تراکم اعطایی فاقد راي کمیسیون ماده صد می باشد . 

 رعایت پارکینگ میگردد.که درخصوص مورد مذکور
نیز داراي گزارش درواحد خالف بوده که درکمیسیون محترم ماده صد درحال بررسی می 
باشد حال دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد اعالم نموده که گزارش کارشناسی بامقدار 

 ذکرشده درسیستم سرا مغایرت دارد که درگزارش
مقدار خالف 106/1 مترمربع ودر فرم تحلیل خالف 106 مترمربع قید گردیده بود  .  مراتب 

*-*- باتوجه به بررسی مجدد واصالح فرم تحلیل جهت دستور تقدیم 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 مهرداد زرگرپور کاظمیان موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه به مساحت 67.8 
مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

3051000000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 72749 

مورخ  97.4.20 به مبلغ 610200000(ششصد و  ده میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر 
و اعالم می نماید.

جریمه 67.8  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/04/30 3/97/21153 بدوي چهارراه  
گلسار  
عسگري
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در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 5
 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 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  , 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 داراي پروانه ساختمانی شماره 358  مورخه   
92/12/28می باشد که  بصورت  4/5طبقه در 6 واحد مسکونی به دلیل شکل نا منظم زمین 

با پوشش 60% سطح زمین
بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  100/75 مترمربع وبازیربناي کل 689/62 مترمربع    

: صادرگردیده عملیات ساختمانی  رو به اتمام است  ودرخصوص افزایش بنا شامل
افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% سطح درهمکف  وطبقات اول الی چهارم   -1

 . بسطح 327/85 مترمربع ( هرطبقه بسطح  65/57 مترمربع )
افزایش بنا در بام بصورت یکباب انباري درشیروانی بسطح 2/28 مترمربع وتبدیل  -2

. قسمتی از فضاي راه پله به انباري بسطح 2/72 مترمربع
افزایش بنا بصورت اتاقک اسانسور دربام بسطح 8/06 مترمربع داراي سوابق در واحد  -3

محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 94/8/19 کمیسیون ماده صد می باشدکه 
محکوم به پرداخت

جریمه گردیده .توضیح اینکه واحدهاي مسکونی از 6واحد به 8واحد مسکونی افزایش یافته 
 . 

حال با عنایت به بررسی مجدد به عمل آمده مالک اقدام به تبدیل قسمتی از همکف به 
یکباب مغازه برابر نقشه ارائه شده بسطح 67/8 مترمربع  با ارتفاع 3/2 متر فاقد سرویس 

بهداشتی  را نموده که نوع
بهره برداري آن فعال مشخص نیست . وبراي یکواحد تجاري کسري یکواحد پارکینگ تجاري  

 .دارند
ضمنارعایت حریم وعقب نشینی براساس پروانه گردیده اما  براساس طرح تفصیلی جدید 
وخط پروژه اصالحی پیوست به شماره 2744 بسطح 60/22 مترمربع داراي عقب نشینی  که 

 از اعیان احداثی
که از مقدار فوق بسطح 76/83 مترمربع  از اعیان   G311 درهرطبقه و  بسطح 81/83 درپهنه
قرار گرفته که از مقدار   R232   احداثی درهرطبقه و قسمتی  بسطح 80/07 مترمربع در پهنه

فوق بسطح
مترمربع از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن می باشد    حالیه درخواست  57/57 

. پرداخت خالف آن رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

71
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 محمدرضا اسماعیل زاده و شرکاء نسبت به راي شماره 
3.96.19945 مورخ 96.7.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 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 72639 مورخ 97.4.20 ارزش سرقفلی به مبلغ 6150000000 ریال 
؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش به مبلغ 1230000000(یک میلیارد و  دویست و  سی میلیون ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 253.43  0
 

780000  , 1393 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/04/30 3/97/21154 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
روبروي 
کوي امام 
 رضا

3-3-10216-7-1-0-0 71
8

توضیحات بازدید احتراما مکان شناسایی شده در راستاي طرح ساماندهی امالك تجاري واقع در **--**
رینگ کمربندي مدرس - خرمشهر ، داراي  پروانه مسکونی یک طبقه  به شماره 325مورخ 

92/12/26 
در یک واحد مسکونی به مساحت 61.95مترمربع که  در زمان بازدید در حال **--**

استفاده  بصورت نمایشگاه اتومبیل شهریار (داراي تابلو  به ابعاد 1.2*10 متر)  و پروانه فاقد 
:اعتباربوده و  موارد تخلف بشرح ذیل میباشد

تبدیل 44.29 مترمربع بناي مسکونی  به دفتر نمایشگاه اتومبیل در سال 93 **--**
تبدیل محوطه به محوطه تجاري به مساحت 209.14 مترمربع در سال 93**--**

.با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ مورد نیاز در فضاي باز جهت پارك 6 اتومبیل می گردد -
رعایت عقب نشینی مطابق پروانه نگردیده است و عرصه در تصرف ملک مطابق سند می  -

.باشد
در حد جنوب داراي درب ماشین رو به پالك مجاور می باشد(در زمان بازدید مسدود -

.گردیده بود)
مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد.(پورحسن)*

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 حاجتی پیشه وري و شرکاء نسبت به راي شماره 
3.97.20626 مورخ 97.3.29  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ 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 21.7 مترمربع به مبلغ  91140000(نود و  یک میلیون و  یکصد و  

چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 21.7  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 3/97/21156 تجدید 
نظر

شهدا  بن  
فرهود

3-3-10139-12-1-0-0 719

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول به **--**
 شماره 153مورخ 96/10/10 به صورت 3.5طبقه با انباري

در زیرشیروانی با زیربناي 626.42مترمربع در 5واحد مسکونی که در زمان بازدید **--**
در مرحله اجراي فونداسیون و ریشه ستون همکف بود

تا این مرحله با توجه به پالن معماري ارائه شده داراي اضافه بناء خارج از تراکم به **--**
 مساحت 21.7مترمربع در طبقه همکف می باشد

.گفتنی است عملیات ساختمانی در مرحله اجراي بتن فونداسیون می باشد**--**
.در خصوص رعایت  پارکینگ پس از اجراي ستونها اظهارنظر می گردد**--**

.رعایت عقب نشینی می گردد**--**
 .مراتب جهت دریافت پروانه احداث بناء مرحله دوم به حضور تقدیم 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 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  84294000(هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار )ریال 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.07  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 3/97/21157 تجدید 
نظر

کردمحله  
فلسطین 

بانک ملی - 
اخباري

3-2-10158-78-1-0-0 720

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 404.4  0
 

3360000  , 1396 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 110 مورخه 96/06/29 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه  واحد مسکونی ) به زیربناي 435/73 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی  در حد اجراي قالب سقف طبقه سوم می باشد حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه 
:شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح  3/66 متر مربع *--*
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 10/98 متر مربع  *--*
(هر طبقه بسطح 3/66  متر مربع) می باشد همچنین بسطح 1/81  متر مربع از فضاي راه پله 
در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 5/43  متر مربع) به فضاي مفید 

.واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
مقدار توسعه بناي انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *--*

با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از مرحله مندرج در پروانه صادره در  *--*
مرحله اول و عدم اخذ پروانه مرحله دوم در زمان پی سازي  (مطابق ضوابط مندرج در ظهر 

پروانه صادره) کل زیربناي احداثی تا این مرحله بمقدار 404/4 متر مربع بصورت غیر 
.مجاز(تخلف) تلقی می گردد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس از  *--*
اتمام اجراي ساختمان (دیوار چینی و احداث درب و ...) قابل بررسی مجدد می باشد و تایید 
نهایی پارکینگ هاي احداثی در زمان پایانکار و در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي انجام 

خواهد پذیرفت
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند.مراتب جهت دستورات بعدي  *---*

.بحضور تقدیم می گردد

720

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث بناي مازاد بر تراکم ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ 26040000(بیست و  شش میلیون و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید

جریمه 8.4  1
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/09 3/97/21161 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
طالب 

سربازي بن 
بست 12 
-فرعی 2

3-3-10381-49-1-0-0 721
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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  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 جمعا بمبلغ  9,176,000(نه میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 29.6  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/09 3/97/21161 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
طالب 

سربازي بن 
بست 12 
-فرعی 2

3-3-10381-49-1-0-0 721

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 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
 حدود  38  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت

یکباب خانه ویالیی   بازیربناي حدود 38   مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1393   
 . را نموده وبراساس ضوابط کسري یک  واحد پارکینگ  مسکونی   دارند

ضمنا برابر خط پروژه شماره 595 کوچه بصورت بن بست 6 متري وبسطح یک مترمربع 
 داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد . وبا توجه به قرار گرفتن

ومساحت باقیمانده کمتر از 100 مترمربع تراکم همکف 80%   وبا تراکم   R112 ملک درپهنه
بعد از عقب نشینی بسطح 8/4 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 29/6  مترمربع

 درحد تراکم می باشد 

الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد خالف می باشد حالیه برابر 
اخطاریه پیوست به شماره 26620  مورخه 97/2/19  درخواست بررسی   رادارد

  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم 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 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 1.75 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 288,750,000(دویست و  

هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.75
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/26 3/97/21162 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا(ع) 
بعداز 

داروخانه 
اصغرنیا  
جنب 

تراشکاري 
مهران 
 دادکی

3-3-10900-43-1-0-0 72
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي   به استناد تبصره 
4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
36087 مورخ 97.02.31 معادل 480,000,000(چهارصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 184.58  0
 

3300000  , 1395 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند مالکیت به مساحت عرصه   
121/39 مترمربع که از بابت  یکباب مغازه  با زیر بناي حدود  67مترمربع داراي پرونده 

مختومه در واحد خالف وبالمانع  شماره
3/33/82585مورخ 92/04/18 می باشد که در سال 95 با تعمیرات بدون مجوز و کلی  

نسبت به افزایش ارتفاع آن به 6متر با اسکلت فلزي با پوشش 100درصد به مساحت 54.39 
 مترمربع در همکف و احداث بالکن

فلزي به مساحت 63.19مترمربع  که 40.46مترمربع آن در محدوده 1/3 و 22.73مترمربع 
خارج از 1/3(1.56مترمربع از آن به صورت  باالبر  و1.58مترمربع آن فضاي خالی می باشد ) 

.هردو مازاد بر تراکم  اقدام نموده است
.با توجه به ضوابط جدید پارکینگ دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**

با توجه به افزایش ارتفاع مغازه قبلی از 4 متر به 6متر 67مترمربع افزایش ارتفاع **--**
.دارند

.جهت تعیین میزان در حریم راه نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه ذیل برگه شهري تهییه خط پروژه خارج از **--**

.محدوده قانوي و در حریم شهر امکان پذیر نمی باشد
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 20995مورخ 97/03/22 و از قلم افتادن دو **--**

واحد کسري پارکینگ در فرم تحلیل مراتب پس از اصالح فرم تحلیل به حضور تقدیم 
.میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه وبا 
توجه به مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 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 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 289,044,000(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  چهل و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.62  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 3/97/21163 تجدید 
نظر

بلوار امام 
روبروي 
بیمه آسیا 
کوچه ارشاد

3-3-30220-122-1-0-0 72
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 111 به تاریخ 96/06/30 به صورت  تجاري - مسکونی و  3 طبقه بر روي یک 

 باب مغازه و در 3 واحد مکسکونی با زیر بنا 521.48 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام ستون گذاري همکف بدون اجراي سقف اول می   *-*

 باشد
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنادر همکف  به سطح 46.62 متر مربع  *--*

 می باشد
الزم به توضیح می باشد ملک مذکور داراي سوابق شکایت از سوي همسایه مبنی  *----*
بر عدم رعایت عقب نشینی و تجاوز به کوچه بوده که برابر خط پروژه شماره 1009 ، ملک 
 متشاکی ( ساختمان در حال احداث ) رعاتی عقب نشینی مربوط صورت گرفته است

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص موارد  فوق داراي سوابق گزارش و راي تخریب بنا کمیسیون بدوي ماده صد به 
 شماره 3/97/20425 به تاریخ 97/02/22  می باشد

برابر تصمیم شماره 3/97/20917 به تاریخ 97/03/19 دبیرخانه کمیسیون با توجه  *--*
 گذشت زمان ، گزارش بهنگام تهیه گردد

برابر بازدید مجدد از ملک عملیات ساختمانی در مرحله اشاره شده در گزارش قبل  *----*
 ( اتمام ستون گذاري همکف ) متوقف شده است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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  618,160(ششصد و  هجده هزار و  یکصد و  شصت) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.27  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 3/97/21165 بدوي کوي شهید  
دیانتی- خ 
شهید با 
  مروت2

3-3-10251-99-1-0-0 72
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان مسکونی 
یک اشکوبه برابر سند به مساحت عرصه 202/5  مترمربع داراي سند افرازي درسال 1375 

بازیربناي 74/97 مترمربع
و سرویس جداساز بازیربناي 2/3 مترمربع کال  درحد تراکم  وبراساس تاریخ نصب کنتور با  
قدمت سال 1371وبا نوع مصالح بلوك می باشد که هیچگونه مدارکی درخصوص احداث بنا  

. تاکنون از سوي مالک ارائه نگردیده
و مساحت عرصه باالي 150 مترمربع تراکم   R112 و با عنایت به قرار گرفتن ملک درپهنه
 . همکف 60%  مورد استفاده 40/3 %  و براساس قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
ضمنابرابر  خط پروژه پیوست به شماره 531  بسطح 11/03  مترمربع از عرصه داراي عقب 
  . نشینی  می باشد  حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه  جهت دستور تقدیم میگردد

72
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حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از محل ، ، 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 187,269,600(یکصد و  
هشتاد و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 111.47  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/04/26 3/97/21166 بدوي چهار راه 
گلسار    
شعاعی 1

3-2-10067-4-1-0-0 72
5

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 یک طبقه مازاد ، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 835,128,000(هشتصد و  سی و  پنج میلیون و  یکصد و  

بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.85  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر 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 82.65 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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

مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,557,593,600(یک میلیارد و  پانصد 
و  پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 234.74  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 38 به تاریخ 95/05/17به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی و انباري 

در زیر شیروانی  با زیربناي 559.29 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 43.62 متر مربع که از این مقدار به سطح 4.64 مترمربع به  -1
صورت سایبان احداثی در حیاط خلوت و  با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 189.56مترمربع ( هر طبقه به سطح 47.39  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 82.84 مترمربع  که از این مقدار به سطح  -3

 29.58 مترمربع آن احداث تراس غیر مسقف می باشد
( الزم به توضیح می باشد که متراژ طبقه مازاد اعالمی به کسر راه پله و راهرو انباري احداثی  
در وضع موجود و در مجموع به سطح 33.73 متر مربع بوده که در زمان پروانه صادره به 

سطح 55.03 متر مربع دریافت داشته است)
طبقه چهارم و پنجم به صورت دوبلکس می باشد *--*

حفره راه پله داخلی در طبقه پنجم از زیر بنا حذف شده است *----*
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 1.56  -5

مترمربع (هر طبقه به سطح 0.39 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 111.47 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -6

 همکف به سطح 4.91 متر مربع و طبقات به سطح 106.56 متر مربع )
با توجه به مساحت واحد مسکونی دوبلکسی در طبقات چهارم و پنجم که بیش از 180  -7
متر مربع بوده و پارکینگ قطعه 3 و 4 به صورت دوبل می باشد ( متعلق به طبقه 4و 5 - 

 دوبلکسی )
لیکن پارکینگ قطعه 4 برابر ضوابط مورد تائید نبوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی می باشد ( کسري پارکینگ به دلیل افزایش تعداد واحد و طبقه مازاد می باشد )
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد :  زیر بنا طبقه چهارم به کسر توسعه بنا در این  *--*

طبقه به سطح 82.65 متر مربع
مالک ملزم به رعایت تعداد 2 لنگه درب به طول 3 متر به جهت تردد خودرو برابر  *---*
ضوابط بوده که برابر نقشه هاي ارائه شده یک لنگه درب به طول 2.20 و یک لنگه درب به 

 طول 3.80 جانمایی شده است که در پارك حاشیه اي نیز تاثیر گذار نمی باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*--------------------------------*
احتراما به استحضار می رساند با توجه به بازدید میدانی به همراه معاونت محترم و جانمایی 
پارکینگ  قطعه 4  و تایید آن از سوي آن مقام محترم ، آیتم شماره 7 در گزارش فوق به 

: شرح ذیل اصالح می گردد
با توجه به مساحت واحد مسکونی دوبلکسی در طبقات چهارم و پنجم که بیش از 180  -7
متر مربع بوده و پارکینگ قطعه 3 و 4 به صورت دوبل می باشد ( متعلق به طبقه 4و 5 - 

 دوبلکسی )

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 43537 به تاریخ 97/03/09 مبنی بر  *--*
مغایرت در متراژ ، به استحضار می رساند برابر بررسی مجدد پرونده ، هیچگونه مغایرتی 

مشاهده نگردید
مراتب جهت پاسخگویی با نامه مذکور  به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 46049
- مورخ 97/3/13 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 جمعا بمبلغ  30032800

(سی میلیون و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
میگردد. 

جریمه 96.88  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 3/97/21169 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
دیانتی  
کوي 

طالقانی 
-روبروي بن 
بست کاج 
-جنب 
لوازم 
خانگی 
 نیکخواه

3-3-10217-343-1-0-0 72
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 با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 46049
- مورخ 97/3/13 کارشناس عمومی نظام مهندسی ضمن نقض راي بدوي به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک  برابر ارزش 
معامالتی براي بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

127,472,000(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو 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 41.12  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت عرصه 75
مترمربع که از بابت اعیان موجود به مساحت 429مترمربع فاقد مجوز داراي راي غیابی 

 کمیسیون ماده صد به شماره 18389مورخ 95/07/24
مبنی بر تخریب می باشد.درحال حاضر با توجه به مراجعه متقاضی و ارائه پالن معماري 
،اعیان موجود که در مرحله اجراي اسکلت می باشد ودر مرحله میلگرد انتظار طبقه دوم 

:متوقف می باشد  به شرح زیر گزارش می گردد
طبقه همکف به صورت پیلوت با ارتفاع 3/2متر به مساحت 69مترمربع (که 6مترمربع آن به -

  صورت سایه کنسول مشرف به پالك مجاور جهت تامین پارکینگ می باشد)
طبقه اول  به مساحت 69مترمربع در یک واحد مسکونی  که از این مقدار 6مترمربع  عدم -

.رعایت عرض حیاط خلوت و مشرف به پالك همسایه می باشد
سربندي اجرا نشده است و مساحت  مجموع اعیانات در حال حاضر 138مترمربع می باشد-

رعایت  پارکینگ مورد نیاز می گردد.(دربها اجرا نشده است)-
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد-

با توجه به خط پروژه شماره 1720 ارسالی 8/75مترمربع از اعیان ملک در تعریض گذر 16
متري حد غرب قرار دارد و 5/7مترمربع از عرصه درحد غرب در کاربري فضاي سبز قرا دارد 

و باقیمانده عرصه به مساحت
112قرا دارد(کمتر از100 متر مربع 80-80%) بنابراین R 69/3مترمربع در کاربري مسکونی

.41/12مترمربع خارج از تراکم و 96/88مترمربع داخل تراکم می باشد
مراتب با توجه به  نامه شماره 145619 مورخ 96/7/24 دبیرخانه محترم ماده صد

.جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک به حضور تقدیم 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 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 84,000,000(هشتاد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/06 3/97/21173 بدوي شهدا پشت  
قنادي 
گلستان 
باالتر از25 
متري 
شمالی 

متحدین-نب
ش ك 

بیست ویک

3-3-10245-2-1-0-0 72
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در خصوص توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 9.13 مترمربع به استناد تبصره 2 و 
با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان(960.000 ریال)  راي به اخذ جریمه به مبلغ 13147200
(سیزده میلیون و  یکصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 9.13  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 

24628800(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال صادر می گردد

جریمه 14.66  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 39.95  0
 

3360000  , 1396 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 و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 568108800(پانصد و  شصت و  

هشت میلیون و  یکصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 112.72  1.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیر بنا خارج از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 20 به تاریخ 96/02/18 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با زیربناي 

751.38 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد  *---*

در محله اتمام سفت کاري  در خصوص افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق  *----*
: گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 6.61 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع  به سطح 103.76 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

25.94 مترمربع )
توسعه بنا انباري هاي احداثی  در زیرشیروانی به سطح 9.13 متر مربع -3

توسعه راهرو و راه پله منتهی به انباري در زیر شیروانی به سطح 2.35 متر مربع -4
در هنگام صدور پروانه به سطح 14.66 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5

افزایش تعداد واحدها از 7  به 8  واحد -6
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد  -7

کسري پارکینگ مسکونی می باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه چهارم از یک واحد به دو واحد مسکونی  و  -8

 زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 39.95 متر مربع

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده *--*
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 17.17 متر مربع  -1

 اضافه بنا همزمان ساز به سطح 3.64 متر مربع -2
اضافه بنا همزمان ساز در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 14.56 متر مربع ( هر  -3

طبقه به سطح 3.64 متر مربع )
اضافه بنا همزمان ساز در زیر شیروانی به سطح 4.99 متر مربع ( به صورت توسعه راه پله  -4

 به بام )
 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *----*

 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 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 محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي نقی یوسفی خشت مسجدي 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 68/33 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

24475250(بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 68.33  0.5
 

650000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/06 3/97/21174 بدوي کرد محله  
شهدا 33

3-3-10016-12-1-0-0 72
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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 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و 

اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  طبق سند مالکیت مفروزي  بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  به عرصه بمساحت 85  متر مربع   که از بابت یکباب ساختمان مسکونی یک 
اشکوبه با قدمت سال 1361 با زیربناي 50 متر مربع داراي بالمانع 3/33/21169 مورخ 

. 1374/12/15 میباشد
طبق پالن معماري و نقشه هاي ارائه شده از سوي متقاضی ( ممهور  به مهر  عضو کانون 
کاردانهاي فنی ساختمان استان گیالن) مساحت عرصه وضع موجود 86/50 متر مربع ( 
بسطح 1/50 متر مربع بیشتر از سند  مالکیت)  میباشد که مالک در سال 1389 اقدام به 

.توسعه بنا  و افزایش تعداد یک واحد به  2 واحد بصورت زیر نموده است
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 36/50 متر مربع ( که از این مقدار 6/48 متر مربع  -1

بصورت راه پله ( فلزي) میباشد)
اضافه بنا  بصورت اطاق در طبقه اول  بسطح 31/83 مترمربع (که شامل 6/48 متر مربع   -2

راه پله ( فلزي) و  25/35 متر مربع  بصورت اطاق)
.داراي یک واحد کسري پارکینگ با قدمت سال 1389 میباشد -3

.سطح اشغال همکف 100% سطح اشغال مجاز 80% میباشد
شایان ذکر است که شیب سقف بسمت همسایه اجرا گردیده بود که بصورت ژاپنی میباشد 

.که با توجه بازدید گویا از ابتدا به این صورت و مربوط به اعیان قدیمی میباشد
با توجه به خط پروژه بشماره  2141 ( بپیوست) بسطح 28/52 از عرصه در حد جنوب در 
تعریض کوچه  8 متري قرار میگیرد( که بسطح 28/50 متر مربع از اعیان همکف و بسطح 

12/57 متر مربع از اعیان طبقه اول در تعریض میباشد)
.حالیه متقاضی درخواست پرداخت خالف آن را دارند
.مراتب  جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  ماده 100 بشماره 3/97/21174 مورخ  ***
 1397/05/06 میباشد

****مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیلی درآمدي تقدیم 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 احداث 
سایبان بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 33,342,600(سی و  سه میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  ششصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 27.33  1
 

1220000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/04/30 3/97/21179 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
حسین-کو
چه 8 جنب 
ساختمان 
داریوش

3-3-30296-138-1-0-0 72
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 153مورخ 94/12/27 **--**
به صورت 4/5طبقه با نیم طبقه زیرشیروانی به صورت انباري با زیربناي 503/08 مترمربع در 

 3 واحد مسکونی
با 3/29 مترمربع سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد.که با استفاده از سقف **--**
تراکم اعطائی به مساحت 117/02مترمربع صادر گردیده است.که از بابت  موارد تخلف زیر 

:شامل
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم خارج از طول 60درصد به مساحت 14/33-

 مترمربع
اضافه بناء در طبقه اول،دوم ،سوم وچهام خارج از تراکم خارج از طول 60درصد به مساحت -

17/62مترمربع
کاهش بناءدر زیرشیروانی به مساحت 3/23مترمربع-

با توجه به  حذف راه پله داخلی در سقف چهارم و تبدیل واحد از 3 به 4 واحد مسکونی    -
.به مساحت 72/47مترمربع اضافه بناء بابت افزایش واحد مسکونی  دارند

.با توجه به افزایش واحد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-
کسري حد نصاب فضاي باز واحد مسکونی به مساحت 34/33مترمربع دارند.(درآمدي)-

.از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده  ساختمان در مرحله بهره برداري می **--**

باشد و اقدام به احداث سایبان فلزي با سربندي حلبی
به مساحت 27.33مترمربع جهت تامین پارکینگ  نموده است که درصورت  عدم  **--**

پذیرش سایبان براي پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ دارند
که خالف آن پرداخت گردیده است. مراتب جهت گواهی عدم خالف با تغییرات  **--**

 .جدید به حضور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همزمانساز درحدتراکم مجاز در کاربري مربوطه باستناد تبصره 4 بااعمال  ضریب 

یک دهم ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3026000
(سه میلیون و  بیست و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و در 

خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 35.6  0.1
 

850000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 3/97/21182 تجدید 
نظر

آج بیشه -  
  خ امام رضا

3-3-10364-191-1-0-0 73
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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 باب خانه مشتمل بر سه باب مغازه  به مساحت عرصه 382مترمربع

که در سال 81بخشی از عرصه و سه باب مغازه به مساحت 109.85مترمربع در **--**
.مسیر تعریض خیابان قرار گرفت که تاکنون سند اصالح نگردیده است

عرصه باقیمانده با توجه به نقشه برداري ارائه شده 272.25مترمربع می باشد که **--**
 مشتمل بر یک دستگاه ساختمان مسکونی در دو واحد می باشد

که از بابت 118.4مترمربع ساختمان مسکونی و سه باب مغازه   داراي پرونده **--**
مختومه در واحد خالف می باشد و وضع موجود مغازه ها در مسیر خیابان قرار گرفته

و تخریب گردیده است و 35.6مترمربع مساحت مسکونی با مصالح بلوکی در سال  **--**
.87 بدون مجوز  توسعه داده شده است

 .با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 317مورخ 95/02/04کمیسیون ماده پنج به مساحت  **--**

61.8مترمربع از وضع موجود ملک (171.55مترمربع از سند اولیه)در تعریض
.بن بست 6متري حد شرق و خیابان 50متري حد جنوب  و پخ دو گذر قرار دارد **--**

  R112 با توجه به طرح تفضیلی و امالك همجوار مسکونی ملک بر اساس کد**--**
.مسکونی (60-100%) کل اعیان توسعه داده شده داخل تراکم می باشد

مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و نامه اداره ثبت در خصوص اصالح سند **--**
.مالکیت به حضور تقدیم میگردد

73
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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 167.44  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/05/06 3/97/21184 بدوي کردمحله -  
سرچشمه  
رستمی

3-2-10209-89-1-0-0 73
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 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 مبلغ718359000(هفتصد و  هجده 

میلیون و  سیصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 172.3  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول **--**
 مسکونی به  شماره 148مورخ 96/09/30در 4/5طبقه و 8واحد با زیربناي 1107.9مترمربع
.که با استفاده از یک طبقه مازاد بر اساس  ضوابط تشویقی صادر گردیده است**--**

از بابت 30.97 مترمربع اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به صورت پیلوت **--**
داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 20628مورخ 97/04/05  مبنی بر جریمه می باشد که 

 پرونده
.در واحد خالف مختومه گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان در مرحله **--**
:اتمام اسکلت و اجراي سربندي می باشد که موارد تخلف زیر مازاد بر تراکم مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف   به مساحت 32.97مترمربع که به کسر اضافه بناء **--**
.پرداختی به مساحت 2مترمربع اضافه بناء همزمانساز در طبقه همکف دارند

ضافه بناء در طبقه اول تا چهارم  مازاد بر تراکم هرکدام  به مساحت 32.97 **--**
 مترمربع به صورت مسکونی در مجموع به مساحت 131.88مترمربع

توسعه انباریها در پشت بام به مساحت 23.01مترمربع که از این مقدار0.2مترمربع **--**
.انباري بیشتر از 5متر می باشد

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف به  **--**
مساحت 2.97 مترمربع و طبقات به مساحت 3.11مترمربع  در مجموع به مساحت 15.41

مترمربع
افزایش تعداد واحد از 8 به 12 واحد که در طبقات اول تا چهارم به کسر اضافه بناء **--**
 منظور شده به مساحت 41.86مترمربع در هرطبقه و در مجموع به مساحت 167.44مترمربع
با توجه به عدم اجراي دیوار محوطه کنترل حدود اصالحی در زمان پایانکار مقدور **--**

.می باشد
حد غرب یک درب 4متري و دودر 2.5متري می باشد که مطابق ضوابط سه درب 3**--**

.متري بوده و طول 9متر رعایت گردیده است
.دربها و آسانسور در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

.ساختمان در مرحله  اتمام آجرچینی  و اجراي سربندي می باشد**--**
با توجه به افزایش تعداد واحد دو واحد کسري پارکینگ  تزاحمی دارند که در  **--*

.خصوص آن داراي تعهد محضري می باشد
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 519 مورخ 
1397/04/25 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 سال وقوع تخلف (1370) در خصوص مساحت 99/95 متر مربع بناي 

داخل تراکم بمبلغ 7,996,000(هفت میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و 
اعالم میگردد . 

جریمه 99.95  0.1
 

800000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 3/97/21185 بدوي منتظري   
آهکی-بن 
بست6 
متري

3-3-30213-48-1-0-0 73
2

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 519 مورخ 
1397/04/25 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 سال وقوع تخلف (1370) در خصوص مساحت 50/61 متر مربع بناي مازاد بر 
تراکم بمبلغ 35,102,400(سی و  پنج میلیون و  یکصد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال 

صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 50.61  1
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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 1 برابر ارزش 

معامالتی سال وقوع تخلف (1388) به مبلغ 8750000(هشت میلیون و  هفتصد و  
پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

350000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص سایبان به مساحت 20/24 متر مربع با 

ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1388) جریمه بمبلغ 3,608,500
(سه میلیون و  ششصد و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 20.62  0.5
 

350000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط  متقاضی  طبق سند مالکیت مفروزي  بصورت ششدانگ 
یکبابخانه  به عرصه بمساحت 135/06 متر مربع میباشد  وضع موجود شامل یکبابخانه  
دوبلکس با نضمام سرویس بهداشتی و حمام در محوطه  با قدمت سال 1370( قبض برق ) 
میباشد که در سال1388  ( قبض برق)  اقدام به تبدیل  1 واحد به 2 واحد نموده  که از بابت 

.احداث آن مدرکی ارائه ننموده است
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی (ممهور به مهر مهنس نقشه بردار نظام 

مهندسی)  وضع موجود عرصه بسطح 156/32 متر مربع میباشد بسطح ( 21/26 متر مربع 
 بیشتر از سند مالکیت )

.و طبق  پالن معماري ارائه گردیده بشرح زیر میباشد
طبقه همکف  شامل  سرویس بهداشتی  و حمام در محوطه  بسطح   7/48 متر مربع و   -1

پیلوت  بسطح 14/10 مترمربع و اعیان مسکونی در  2 واحد  بسطح 114/12متر مربع میباشد( 
 با قدمت سال 1370)

و سایبان چوبی با ایرانیت سایه وروشن بسطح 20/24 متر مربع ( با قدمت سال 1388)
نیم طبقه بصورت اطاق بسطح 14/86 متر مربع( قدمت 1370) -2

.داراي  یک واحد  کسري پارکینگ  با  قدمت  سال 1388 میباشد -3
طبق خط پروژه 1259 ( بپیوست)  بسطح 1/62 متر مربع در تعریض بن بست 6 متري حد 

شمال میباشد
.سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال مورد استفاده 100% میباشد

.حالیه متقاضی درخواست استعال م دفترخانه را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق  داراي راي کمیسیون   بدوي بشماره 3/97/21185 مورخ   ***
1397/04/30 میباشد مراتب  با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور 

****.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 محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمدحسین یوسف 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 29/1 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 90210000

(نود میلیون و  دویست و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 29.1  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 3/97/21186 بدوي برادران  
موالیی-خ 
موالیی  29

3-3-10253-11-1-0-0 73
3

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداثی داراي پروانه ساختمانی 
 به شماره 15 به تاریخ 96/02/17 بهصورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی می باشد

: در خصوص  تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق گزراش به شرح ذیل می باشد *--*
افزایش بنا در همکف به سطح 14.55 متر مربع -1

عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري  -2
 استفاده از خارج تراکم زمان پروانه به سطح 9.98 متر مربع -3

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی بوده و با  *---*
 : ارائه نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد

 توسعه بنا در طبقه اول به سطح 14.55 متر مربع  -1
 توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 14.55 متر مربع -2

 راه پله به بام اجرا نگردیده است *-*
عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري که برابر ضوابط مالک امکان نصب بازشو در  *--*

حد شمال را نداشته است
رعایت پارکینگ می گردد *---*

رعایت تعداد و درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست *----*
مالک درخواست دریافت  بالمانع بانکی  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 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 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  124,819,200(یکصد و  بیست و  چهار 

میلیون و  هشتصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.01  2
 

960000  , 1397 احداث بارانداز در حیاط 1397/05/06 3/97/21187 بدوي الهیجان  
فلسطین-ك

 ریمی

3-2-10146-1-1-0-0 73
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت یک قطعه زمین بمساحت 1396/95 
متر مربع  (وضع موجود عرصه بسطح 1331.28 متر مربع که بسطح 65.67 مترمربع کمتر از 
سند است) که اقدام به تفکیک آن به دو قطعه شمالی و جنوبی نموده اند و سند مالیکت آن 

. ارائه نگردیده
پالك فوق بصورت کلی مورد استفاده بوده و  که وضع موجود بصورت گلخانه و فروشگاه گل 

.مورد استفاده میباشد
در خصوص اعیان بشرح زیر داراي راي جریمه از کمیسیون تجدید نظر بشماره 14051 - 

. 94/07/21 و سوابق در واحد خالف میباشند
مغازه بمساحت 39/68 متر مربع بهمراه بالکن بمساحت 14/42 متر مربع (در حد -1 
شمال)بابت احداث مغازه بمساحت 38/20 متر مربع داراي مجوز تعمیزات بشماره 

3/33/26832 مورخ 78/1/19 از شهرداري بوده و در خصوص مابه التفاوت آن بسطح 1.48 
.متر مربع داراي سوابق در واحد خالف میباشند

احداث بارانداز در حد شرق و جنوب مغازه فوق بمساحت 59/49 متر مربع-2
یکواحد تجاري(گلخانه) محصور و مسقف با سقف پالستیکی و سازه شیشه اي بمساحت -3

  184/59 متر مربع
 احداث بارانداز فلزي در حد غرب بمساحت 65/01 متر مربع-4

احداث بارانداز فلزي در حد جنوب بمساحت 125/02 متر مربع بهمراه بالکن بمساحت -5
 41/80 متر مربع

تابلو به ابعاد حدودا 6*1/5 متر-6
.تعداد 7 واحد کسري پارکینگ تجاري  -7

الزم به ذکر است که واحد تجاري بند 3 بدلیل موقتی بودن سازه بهمراه محوطه تجاري 
مجموعا بسطح 1042.08 متر مربع محاسبه گردیده و طبق نظریه کمیسیون محترم قابل طرح 

. در کمیسیون نبوده است
توضیح اینکه مالک طبق نامه شماره 3/33/20146 مورخ 75/11/16 مجوز دیوار گذاري بطول 

.81/65 متر از شهرداري دریافت نموده اند
همچنین در حد شمال یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف مغازه و طبقه اول مسکونی) موجود 

بوده ( طبق صورتجلسه مورخ 71/10/13 و داراي رأي کمیسیون که در برف سال 83 
 ساختمان مذکور تخریب گردیده و پی آن برجا مانده است .)

پس از آن مجوز تعمییرات  جزئی  بشماره 510708 مورخ 96/12/23 بابت (چکه گیري 
سربندي  نماسازي داخلی و خارجی گلخانه . )  بابت قطعه اول ( جنوبی ) که برابر کروکی 

ثبتی تفکیکی بمساحت  عرصه  666.20 متر مربع و مشتمل بر اعیانات اعالم شده در جدول 
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. کاربري باال میباشد دریافت نموده اند
اکنون برابر اخطاریه ناحیه دو بشماره 442/3/192 -97/04/02  طی بازدید صورت گرفته  در 

خصوص بارانداز فلزي (بند 4  بسطح 65.01 متر مربع ) اقدام  به برچیدن سازه قبلی و 
بازسازي اسکلت و سربندي بصورت فلزي بر روي پی قبلی و  افزایش ارتفاع   حدود 1 متر 

. بدون افزایش بنا  نموده اند
بر اساس  خط پروژه اصالحی بشماره 870 قطعه فوق بسطح حدود 10.48 متر مربع در 

.قسمت پخ دوگذر در تعریض  خیابان 16 و 20 متري قرار دارد
.مراتب جهت دستورات تقدیم میگردد

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 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تبدیل پیلوت به بناي مفید مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 70,912,500

(هفتاد میلیون و  نهصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.25  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

1397/04/30 3/97/21188 تجدید 
نظر

 
خرمشهر-
10 متري 
دوم کوي 
اساتید  
انتهاي 
نسترن

3-3-10487-36-1-0-0 73
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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 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

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 احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره 280 مورخ **--**
1391/11/15 به صورت یک طبقه ویالئی با یک واحد پارکینگ  به مساحت 98.5مترمربع که 

 پروانه
تا تاریخ 95/11/15 تمدید و در تاریخ  95/11/12 عملیات ساختمانی شروع گردیده **--**

.است  و پروانه فاقد اعتبار می باشد
برابر سوابق موجود ساختمان در مرحله اسکلت  و سقف برابر نقشه برداري ارائه   **--**

 شده توسط متقاضی به سطح  90.65مترمربع  بوده است
که 15.25مترمربع نسبت به پروانه تخلف تبدیل پیلوت به مساحت مفید مسکونی  **--**

.ویک واحد کسري پارکینگ دارند
از بابت موارد فوق داراي راي جریمه کمیسیون تجدیدنظر به شماره 21188 مورخ **--**

.97/04/30 می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مساحت 15.25مترمربع تخلف مسکونی **--**

 با تخریب دیوارهااعاده به وضع  پیلوت گردیده است که که نسبت به زیربناي
پروانه صادره 7.85مترمربع کاهش بناء دارند  و عملیات ساختمانی در مرحله سقف **--**

.اول متوقف می باشد
.رعایت یک واحد پارکینگ می گردد**--**

.در حال حاضر ساختمان فاقد اضافه بناء می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

.جدول بر اساس عدم اعتبار پروانه پر شده است**--**

73
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در خصوص اعتراض خانم صدیقه محبی و شرکاء نسبت به راي شماره 16752 مورخ 
91.12.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ 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 برابر ارزش آن نسبت به اصالح 

متراژ از 188.69 مترمربع به مساحت 118.69 مترمربع به مبلغ  341827200(سیصد و  
چهل و  یک میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.  

جریمه 118.69  2
 

1440000  , 1391 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/06/17 3/97/21194 تجدید 
نظر

رسالت  
استخر  بن 
بنفشه
-41869
43184
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی شماره172**--**
مورخ 90/8/14بصورت یک باب ساختمان3/5طبقه در6واحد مسکونی

.با زیربناي438/6مترمربع می باشد.  که پروانه ساختمانی فاقد اعتبار می باشد **--**
ساختمان در مرحله  اجراي اسکلت طبقه2 متوقف گردیده است و در همین مرحله **--**

 نیز داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 16752 مورخ 91/12/15
:مبنی بر جریمه می باشد که موارد تخلف به شرح زیر می باشد**--**

 اضافه بناء خارج از مدلول پروانه در همکف بمساحت حدودا43/43مترمربع **--**
اضافه بناء  در طبقات1و2بمساحت حدودا75/26مترمربع(هر طبقه حدودا37/63**--**

مترمربع)
و در مجموع بمساحت حدودا118/69مترمربع اضافه بنا بعمق حدودا2/7متر خارج **--**

.از طول60%و خارج از تراکم دارند
.کسري پارکینگ ندارند**-**

تغیرات جدیدي مشاهده نگردید(ساختمان نیمه کاره می باشد)**--**
.انشاي راي کمیسیون بدوي به اشتباه 188.69مترمربع می باشد**--**

بر اساس پروانه صادره 28.65مترمربع در تعریض کوچه هاي 8متري حد جنوب و **--**
 غرب قرار داشته

اما با توجه به خط پروژه جدید و تغییر کوچه حد غرب از 8 به 6 میزان عقب **--**
.نشینی 15.5مترمربع مطابق طرح جدید تفضیلی جدید می باشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد**--**

73
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي محمود مایه مبنی بر 
اقدام به تعمیرات از قبیل سیمانکاري، نقاشی و نصب بیلبورد تبلیغاتی بدون مجوز 
شهرداري داخل ملک خود، با عنایت به اینکه تخلف مورد نظر مشمول هیچ یک از 

تباصر ماده صد قانون شهرداري ها نمی باشد لذا کمیسیون در این خصوص با تکلیفی 
مواجه نیست. 

ردتخلف 32  0
 

1020000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1397/09/06 3/97/21199 بدوي چهار راه  
گلسار- 
روبروي 
ساختمان 
مرکزي 
مخابرات 
نبش کوچه 

ملک

3-2-10056-4-1-0-0 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 مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات  بصورت محوطه تجاري و 
دفترفروش در حال بهره برداري بصورت پارکینگ عمومی میباشد که داراي سوابق گزارشی 

:به شرح ذیل است
((برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه و یکباب دفتر فروش و یکباب انبار با   

بالکن به  مساحت 784/5مترمربع  وبرابر نقشه برداري ارائه شده  به مساحت 783/27
مترمربع اعالم شده که از این بابت داراي اراي کمیسیون ماده صد بشماره 17076 

مورخ1382/12/17و تجدید نظر بشماره 8337مورخ1384/05/31مبنی بر تخریب کل بنابوده 
و مقرر گردید اجراي حکم منوط به زمان ضرورت اجراي طرح از سوي شهرداري باشدساخت 
وساز جدیدي مشاهده نگردید  وداراي بالمانع شماره 3/33/49356مورخه90/5/3بوده  و 
باعنایت به اخرین خط پروژه اصالحی پیوست ارائه شده از سوي حوزه شهرسازي بسطح  
37/95مترمربع داراي عقب نشینی می باشد  ودرخصوص مسیر امواج رادیویی شرکت 
مخابرات وارتفاع ساختمان برابر نامه شماره 3/33/48587مورخه 92/4/24  از شرکت 

مخابرات استعالم گردیده وشرکت فوق برابر نامه اي که به شماره 10426مورخه 92/5/2 ثبت 
شهرداري منطقه گردیده اعالم نموده که ملک فوق درمسیر امواج رادیویی شرکت ارتباطات 
زیرساخت قرار نداشته واحداث بنا با ارتفاع بیش از 17متر مطابق با مقررات از نظر مصوبه 

دید رادیویی را  بالمانع اعالم نموده .))
حالیه مالک اخیرا اقدام به تعمیرات  از قبیل سیمانکاري.نقاشی ونصب بیلبورد ****

تبلیغاتی به ابعاد حدود 8*4 متر مربع , و ارتفاع حدود 8 متردر بدون اخذ مجوز قانونی از 
.شهرداري داخل ملک خود نموده است

الزم بذکر است این گزارش بعد از بازدید از داخل ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري 
.از وضع موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد

مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد
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در خصوص اعتراض خانجان زاده نسبت به راي شماره 3.96.20565 مورخ 96.11.10 
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.

تعطیل محل 
تخلف

150  0
 

780000  , 1396 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/05/16 3/97/21200 تجدید 
نظر

دیانتی 
ابتداي 

شهرك تقی 
 زاده

3-3-10153-556-1-0-0 73
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید :گزارش غیابی
احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط نماینده ناحیه 2 به صورت یک قطعه زمین محصور با 
دیوار بلوکی به مساحت حدودي 150مترمربع که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می 

 باشد و وضع موجود شامل دیوارگذاري بدون مجوز
بلوکی به ارتفاع 3متر و به طول 50متر در کاربري فضاي سبز-باغ ها و زمینهاي 

قررا دارد و در حال استفاده کل عرصه به صورت تجاري به صورت فروش  (G211)کشاورزي
.ضایعات می باشد

.قدمت احداث سال 96 می باشد
جهت تعیین گزارش دقیق و تکمیلی پس از مراجعه مالک و بازدید از داخل ملک اظهارنظر 

.خواهد شد

73
8

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 بناي همکف  و 
طبقات اول الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 71416800(هفتاد و  یک 

میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.51  0.5
 

3360000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/05/16 3/97/21202 بدوي چمران خ  
جنت 

بعدازدیوار 
بسیج نبش 
   بن بست

3-1-10077-146-1-0-0 73
9

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 بناي طبقه پنجم، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 166,118,400(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  

یکصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.72  2
 

3360000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 88مورخ **--**
 96/04/11 به صورت 5طبقه بر روي پیلوت در 9واحد مسکونی

بار عایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم و سقف تراکم اعطائی به مساحت  **--**
.178.78مترمربع  با زیربناي 1135.72مترمربع صادرگردیده است

با توجه به بازدید انجام شده عملیات ساختمانی در مرحله سفید کاري می باشد **--**
وتعداد واحدهاي مسکونی به 5واحد کاهش یافته است

تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی اولیه  ارائه شده موارد تخلف زیر در  **--**
:محدوده 5% زیربناي پروانه صادره مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 4.01مترمربع در طبقه **--**
 همکف به صورت پیلوت

اضافه بناء در طبقه اول تا چهارم خارج از تراکم و خارج از طول 60%هر طبقه به  **--**
 مساحت 4.96مترمربع

اضافه بناء در طبقه پنجم  به صورت عدم رعایت دومتر عقب سازي به مساحت **--**
19.76مترمربع و خارج از طول 60% به مساحت 4.96مترمربع در مجموع طبقه 24.72

 مترمربع
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 18.66مترمربع **--**

( 4.51در طبقه اول تا چهارم و 0.62در طبقه پنجم)
.مساحت زیر شیروانی 20.47مترمربع کاهش یافته است**--**

در مجموع 48.57مترمربع اضافه بناء و 18.66مترمربع تبدیل راه پله به بناي مفید **--**
.دارند

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(دربها ماشین رو در زمان بازدید اجرا نشده  **--**
بود)

با توجه به پالن معماري ارائه شده در حد غرب مجاز به احداث 3 درب 3متري می **--**
.باشد که یک درب 3 و یک درب 4متري در نقشه ارائه گردیده است

.سطح اشغال همکف از 53.82% به 54.51% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

73
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 25  2
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/27 3/97/21205 تجدید 
نظر

زرجوب  
خیابان 
فرشته - 
مقابل 
گرمابه 
اسالمی  

انبار محسن 
  زاده

3-2-10212-1-1-0-0 740

در خصوص اعتراض آقاي مجید محسن زاده مستاجر: احمد خانعلی زاده و شرکاء 
نسبت به راي شماره 3.97.20842 مورخ 97.2.8 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض ، لذا ضمن نقض راي بدوي برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 78309 مورخ 97.4.28 ارزش سرقفلی به مبلغ 827014000 ریال ؛ مستندا به 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
827014000(هشتصد و  بیست و  هفت میلیون و  چهارده هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می نماید.  

جریمه 728.14  0
 

50000  , 1331
 , 1384
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر تصویر اجاره نامه شماره 109958مورخ 
49/2/29 به صورت یک باب انبار آهنی و حیاط پشت انبار با جمیع ملحقات آن که   با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه موجود 1203مترمربع و شامل 

: موارد زیر می باشد
یک باب انبار قدیمی آجري با سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و ارتفاع 4/5متربه --**-
مساحت 411/80مترمربع با قدمت حدودي سال 1331 که در برف سال 83 سربندي آن 

تخریب و در سال بعد (84) بدون مجوز تعویض گردیده است
یک باب انبار با اسکلت بلوکی سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و ارتفاع 3/5متر  به --**-
مساحت 113/44 مترمربع  که با توجه به تخریب انبار اولیه در برف سال 83 در سال بعد(84

.)احداث گردیده است
یک باب انبار با اسکلت فلزي و دیوار بلوکی با سربندي شیروانی با خرپاي چوبی و --**-
ارتفاع 4متر  به مساحت 169/75 مترمربع  که با توجه به تخریب انبار اولیه در برف سال 83 

در سال 93 بدون مجوز و در جاي
انبار قدیمی احداث گردیده است که از بابت آن داراي گزارش غیابی و  پرونده در واحد  

.خالف می باشد
سایبان با اسکلت فلزي و قدمت سال 1384 به مساحت 29/95 مترمربع جهت --**-

پارکینگ  و سرویس موجود در محوطه با مصالح آجري  3/2 متر مربع با قدمت سال 1331
با توجه به عدم ارائه سند مالکیت و سایر سوابق مثبته از طرف متقاضی کل اعیانات **--**

.موجود فاقد بالمانع در شهرداري می باشد
با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ از بابت انبار احداثی سال 84 نیاز به  2 واحد **--**

پارکینگ سرپوشیده و از بابت انبار احداثی سال 93نیاز به  یک واحد  پارکینگ  سرپوشیده 
.یا روباز می باشند

که با توجه به تامین یک واحد پارکینگ سرپوشیده و یک  واحد روباز در محل یک واحد 
.کسري پارکینگ تجاري دارند

با توجه به عدم ارائه سند مالکیت و سوابق از طرف متقاضی فاقد سابقه در سیستم  
 .شهرداري می باشد

با توجه به نامه هاي استانداري گیالن به شماره هاي 94/80/44/498 مورخ **--**
95/05/18 و بنیاد مسکن 08/14308مورخ 94/5/14 واحد تجاري فوق در سال 83 در برف 

.تخریب گردیده بود که ناگزیر از بازسازي ملک گردیده است
جهت تعیین میزان عقب نشینی برابر خط پروژه جدید نیاز به ارسال خط پروژه جدید می 

.باشد

740

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به خط پروژه جدید به شماره 727 پیوست به مساحت 8مترمربع در **--**
 تعریض میدانچه انتهاي خیابان 14متري حد جنوب قرار دارد و 26مترمربع در حریم فضاي

.سبز حاشیه رودخانه وخارج از حریم 15متري سازمان آب قرار دارد
212تفریحی گردشگري تثبیت - Ts با توجه به طرح جدید تفضیلی کاربري ملک**--**

.شده با توافق با شهرداري می باشد
.مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد در خصوص کارشناسی حضوري تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر  را فراهم نماید ارائه ننموده 

است لذا راي تجدید نظر به استناد تبصره 5 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي  جریمه بمبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج 

میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/09 3/97/21209 رسیدگ
ي 

 مجدد

پل بوسار  
سعدي 
ساختمان 
پزشکی 
نادري

3-2-10053-2-1-1-0 741

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و بازدید صورت گرفته  باستناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض راي تجدیدنظر  مشارالیه را در 

خصوص توسعه تجاري با ضریب4برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  604032000
(ششصد و  چهار میلیون و  سی و  دو هزار )ریال جریمه در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 45.76  4
 

3300000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه به شغل داروخانه دکتر جاللی 
واقع در ساختمان پزشکی نادري (داراي تابلوي بنر بصورت نورپردازي باابعاد 4متر×1/5 متر
وتابلوي دیجیتال بابعاد 1متر ×2 متر )   به مساحت 24.23 مترمربع  داراي بالکن سرتاسري  
 بمساحت 23 مترمربع داراي پروانه و پایانکار از شهرداري  و از بابت توسعه بالکن بصورت
سرتاسري داراي راي کمیسیون بدوي (پرداخت جریمه ) بشماره 17945 مورخ 1385/12/01 

 .و  پرونده مختومه میباشد
حالیه اقدام به توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل واحد مسکونی پشت مغازه ( قطعه 7 *
تفکیکی داراي پروانه  و پایانکار ذکر شده در باال ) بمساحت 45.76 مترمربع به تجاري که 

 بصورت
یکجا بعنوان داروخانه در حال فعالیت میباشد.با توجه به ضوابط جدید یکواحد کسري 

.پارکینگ تجاري  دارد

براساس خط پروژه به شماره 596  بسطح  2.10 مترمربع از اعیان در هرطبقه داراي عقب *
. نشینی میباشد که بمساحت 0.80 مترمربع مربوط به مغازه فوق الذکر میباشد

. حالیه درخواست گزارش تخلف ملک خود را دارند*

741

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 1601829600(یک میلیارد و  ششصد و  یک میلیون و  هشتصد 
و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 272.42  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 3/97/21211 تجدید 
نظر

بلوار  
احمدزاده 
جنب 
باشگاه 
مشعل  
شهرك 
  استقالل

3-2-10167-9-1-0-0 74
2

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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 64.8  0
 

3360000  , 1393 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

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 

65,368,800(شصت و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 38.91  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/05/20 3/97/21211 تجدید 
نظر

بلوار  
احمدزاده 
جنب 
باشگاه 
مشعل  
شهرك 
  استقالل

3-2-10167-9-1-0-0 74
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 357 مورخه 92/12/28 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب 3 واحد مسکونی و یکباب مغازه بسطح حداکثر 25 متر مربع

با شرط تامین پارکینگ بدون تزاحم براي واحد هاي مسکونی و عدم اجراي کنسول بسمت  
شارع با توجه به بند 16 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/09/04)

صادر شده است با عنایت به پالن نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره  
:بشرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء  به سطح 42/37متر مربع -1
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء  بمساحت 207/06 متر مربع (هر طبقه بسطح -2

69/02 متر مربع که بسطح 3/68 متر مربع
مربوط به افزایش سطح راه پله است) همچنین از مقدار اضافه بناي مذکور بسطح 26/65  

. متر مربع در هر طبقه بصورت پیش آمدگی بسمت معبر اجرا شده است
به دلیل اجراي انباري ها در زیرشیروانی  بمساحت 22/99 متر مربع در زیرشیروانی  -3 

.توسعه بنا دارد
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 38/91 متر  -4

..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
مطابق پروانه صادره طبقات  اول الی سوم  بصورت تک واحدي بوده (در مجموع سه -5
 واحد)  که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به  دو واحد مسکونی تبدیل شده است
که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از سه به شش افزایش یافته است   
بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت معماري و

شهرسازي در هر طبقه بمساحت 90/62 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش واحد دارند که  
بسطح 69/02 متر مربع از این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور

 قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است 
مطابق راي کمیسیون محترم ماده 5 مالک موظف به تامین یک پارکینگ بدون تزاحم -6.

براي هر واحد مسکونی است که با توجه به نقشه ارائه شده و افزایش تعداد واحدها
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد 

تخریب مغازه حد جنوب (باقیمانده از اعیانات قدیمی) مطابق پروانه صادره قبل از صدور   -7
گواهی پایانکار الزامی است.همچنین مالک موظف به رعایت ارتفاع 3/40 براي

.مغازه موجود و ارتفاع 2/40 جهت پیلوت احداثی است 
از بابت موارد مذکور مطابق راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد  مورخ 

3/97/21211-97/05/20 محکوم به پرداخت جریمه شده است تخلف جدیدي مشاهده 
نگردید
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حالیه درخواست صدور پاسخ  به تصمیم کمیسیون بشماره  3/98/24124  مورخ    
1398/11/01 در خصوص تغییر سال وقوع تخلف به سال 92 را دارند

شایان ذکر است مدارك صدور پروانه (نامه قطع گاز،تعهد کارفرما و ناظرین و....) که مربوط به 
سال 93 است پیوست می باشد

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 168000000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/02 3/97/21212 تجدید 
نظر

سرچشمه  
 فلسطین

3-2-10183-6-1-0-0 74
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
بخشی از پیلوت به مغازه بمساحت 44.34مترمربع  به استناد تبصره 4 راي به اخذ 
جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره  77162 

مورخ 97.04.27  معادل 440,000,000(چهارصد و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 49.34  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 146مورخ 
95/12/11 به صورت 4/5طبقه در 4 واحد مسکونی با انباري زیر شیروانی به مساحت کلی 

706/59مترمربع
با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت  58/44مترمربع صادر گردیده است.که 

ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و اجراي سربندي و دیوارچینی می باشد تا این مرحله به 
 استناد نقشه برداري

ارائه شده توسط متقاضی ساختمان به صورت 4طبقه در 4واحد مسکونی بر روي دوباب مغازه 
:اجراشده است که موارد تخلف زیر بیشتراز 5%مساحت پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به مساحت 14/72مترمربع در  *--*
 همکف

افزایش ارتفاع پیلوت به 3/5متر و تبدیل 49/34مترمربع پیلوت به دو باب مغازه مازاد *--*
 بر تراکم

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به مساحت 20/84مترمربع   *--*
درهرکدام از  طبقات اول تا چهارم (در مجموع همکف و طبقات98/08مترمربع اضافه بناي 

مسکونی دارد)
حذف انباریها در زیرشیروانی وکاهش بناء نسبت به پروانه صادره به مساحت 28/22 *--*

 مترمربع
عدم رعایت درز انقطاع به مساحت 0/4مترمربع از طبقه همکف تا چهارم در مجموع به *--*

مساحت 2مترمربع در حد غرب(میانگین 4/5سانتیمتر کمتر اجرا گردیده است)
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد*--*

با توجه به نامه شماره 39518مورخ 94/03/27معاونت شهرسازي و معماري با توجه به *--*
عدم تاثیر افزایش طول  درب از 3 به 4متري در پارك حاشیه اي با اخذ یک واحد کسري 

 پارکینگ
.درآمدي 4واحد پارکینگ مسکونی مورد تایید است

.در زمان بازدید فاقد سرویس بهداشتی در مغازه ها بود*--*
                                                          ----------- -------------

*************************************---------------------
----

با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 20042مورخ 96/08/30 از بابت **--**
تبدیل غیر مجاز دو باب مغازه به مساحت 49.34 مترمربع و عدم رعایت درز انقطاع داراي 

 راي تخریب
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می باشد که دو واحد کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی می گردد و با توجه به **--**
بازدید انجام شده دو باب مغازه به وضع پیلوت اعاده گردیده است(دیوار بین دو مغازه 

تخریب و راه به پیلوت دارد)
درز انقطاع به عرض 10سانتیمتر در محل اجرا گردیده است و نقشه برداري ارائه **--**

.شده با وضع موجود اصالح شده است
                                               

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

*****************
 از بابت موارد فوق پرونده مختومه گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مجدداً اقدام به تبدیل پیلوت به **--**
.مساحت 49.34 مترمربع به یک باب مغازه  با ارتفاع 3.5متر بدون بالکن نموده است

 .یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**
در حال حاضر با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر به  شماره 21212 مورخ **--**

 97/05/02 از بابت  تبدیل مغازه راي جریمه صادرگردیده است که انشاء راي با فرم تحلیل
 مغایرت تایپی دارد**--**

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 

بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا  به استناد 
تبصره 4  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 14407400(چهارده 
میلیون و  چهارصد و  هفت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب 

نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 156.77  0.1
 

55000  , 1360
 , 1394

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 3/97/21215 تجدید 
نظر

شهید  
دیانتی  

شهید زارع 
- دوم

3-3-10114-54-1-0-0 74
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 87,210,600(هشتاد و  هفت میلیون و  دویست و  ده هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 72.08  1
 

1800000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه به صورت یک قطعه زمین نسقی 
 مشتمل بر یک باب مغازه و یک باب خانه ویالیی  مسکونی می باشد

 باستناد نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 144.57 متر مربع می باشد *--*
: در خصوص اعیان الزم به توضیح می باشد *----*

مغازه مذکور به سطح 40 متر مربع و داراي کد اصناف به شماره 3-3-10114-54-1-1-1  -1
 به صورت خوار و بار فورشی بوده است

اعیان مسکونی به صورت یک باب خانه ویالیی به مساحت 75 متر مربع با مصالح بنایی و  -2
 با قدمت سال 1360 باستناد فیش برق می باشد

:   حالیه مالک اقدام به تخریب ، توسعه و احداث بنا به شرح ذیل نموده است *--*
 تخریب بناي تجاري و احداث پیلوت به سطح 61.75 متر مربع  با قدمت سال 1394 -1

احداث یک طبقه بر روي پیلوت به صورت واحد دوبلکسی با منزل ویالیی قدیمی ، به  -2
 سطح 71.18 متر مربع  با قدمت سال 1394

 اعیان هاي احداثی جدید با سازه اسکلت آجري و با کالف هاي افقی می باشد *--*
باستناد خط پروژه  شماره 2117 به سطح 25.81 متر مربع از ملک در تعریض قرار  *----*

  داشته که از این مقدار به سطح 18.73 متر مربع از اعیان می باشد
واقع گردیده است  R 121  ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-----*

با توجه به عرصه باقی مانده ملک پس از عقب نشینی ( به سطح 118.76 متر  *------*
: مربع ) و برابر ضوابط

 % سطح اشغال مجاز : 70 % ----- مورد استفاده : 115.92 -1
 به سطح 54.53 متر مربع خارج تراکم با قدمت سال 1394 *--*

به سطح 83.14 متر مربع داخل تراکم ك ه از این مقدار به سطح 7.22 با قدمت  *----*
 سال 1394 و به سطح 75.92 با قدمت سال 1360 می باشد

 % تراکم ساختمانی  مجاز : 80 % ----- مورد استفاده : 140.70  -2
به سطح 17.55 متر مربع خارج تراکم با سال 1394 *--*

 به سطح 73.63 متر مربع داخل تراکم با قدمت سال 1394 *----*
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *-----*

مراتب به جهت پاسخگویی به نامه شماره 247675 به تاریخ 96/12/04 دبیر خانه کمیسیون 
ماده صد 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 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 و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 278,550,000(دویست و  هفتاد و  هشت 

میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 154.75  1.5
 

1200000  , 1387 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/05/16 3/97/21216 بدوي چمران  
کوچه 
 عبادي

3-1-10011-4-1-0-0 74
5

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 احداث یک طبقه 

مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 297,918,000(دویست و  نود و  هفت میلیون و  
نهصد و  هجده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 110.34  2.25
 

1200000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 308**--**
 مورخ 87/08/19 به صورت 3.5طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 300.56مترمربع

که پروانه فاقد اعتبار می باشد و پیش از ضوابط سقف تراکم اعطائی صادر گردیده  **--**
.است

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد  **--**
:تخلف زیر با قدمت سال 87 مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 35.2مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول **--**
60% به صورت پیلوت

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هرکدام  به مساحت 35.2مترمربع خارج از تراکم و **--**
 خارج از طول 60% به صورت مسکونی

احداث  یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت مازاد بر تراکم به مساحت 110.34**--**
 مترمربع

 احداث راه پله به بام به مساحت 12.75مترمربع**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در هرطبقه 0.3و در مجموع **--**

 1.2مترمربع
تعداد واحدها از 3 به 4واحد افزایش یافته است .(با توجه به اعالم کل مساحت **--**

طبقه مازاد به کمیسیون افزایش تعداد واحد اعالم نگردیده است)
.با توجه به ضوابط قدیم دو واحد پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده است**--**

.سطح اشغال همکف از 41.33% در زمان پروانه به 64.75% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

74
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با توجه به محتویات پرونده و لحاظ موقعیت مکانی و همچنین پس ازارجاع امر به 
کارشناسی و تایید استحکام بنا توسط کارشناس رسمی دادگستري (بشماره 119999 

مورخ 96.06.16 ) ، ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي 
بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی 

معادل 7,099,200(هفت میلیون و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 69.6  0.1
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 3/97/21217 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر   
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

27
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و عدم ضرورت اعمال تبصره یک ضمن  
نقض راي بدوي به استناد تبصره 2  با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 7,527,600(هفت میلیون و  پانصد و  بیست و  
هفت هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 7.38  1
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 یک برابر ارزش معامالتی(1020000 ریال ) راي به جریمه به مبلغ 25,500,000

(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/09 3/97/21217 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر   
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

27

3-3-10410-441-1-0-0 74
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر خط عادي به صورت یک قطعه زمین نسقی به 
 مساحت 87 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی به مساحت 62.78  *--*
متر مربع بامصالح بلوکی بانضمام سایبان فلزي به مساحت 14.20 با قدمت سال 1393 می 

باشد
 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *---*

با توجه به عدم رعاسیت عرض 2 متر خیاط خلوت سراسري داراي اشرافیت به  *----*
 پالك همسایه می باشد

در خصوص موارد فوق داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر  *-----*
تخریب بوده لیکن با توجه به راي دیوان عدالت اداري ، مجددا در کمیسوین ماده صد مطرح 

شده است
با توجه به نظریه واحد نقشه برداري و نیز نامه اداره کل راه و شهرسازي به  *------*

شماره 54217/31/96/ص به تاریخ 96/11/13  با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان تهیه خط 
 پروه میسر نمی باشد

می باشد   R112 برابر طرح تفصیلی جاري ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-------*
: لیکن با توجه به عرصه کمتر از 100 متر مربع

% سطح اشغال مجاز 80 % ----- مورد استفاده 88.48
به سطح 7.38 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح 69.60 متر مربع داراي  *--------*

 داخل تراکم می باشد
با توجه به عدم تامین ابعاد قانونی جهت تامین پارکینگ ، داراي یک واحد  *---------*

 کسري پارکینگ مسکونی می باشد

برابر تصمیم کمسیون ماده صد به شماره 26915 به تاریخ 97/02/19 با  *------------*
توجه به عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري ، مالک ملزم به  ارائه رضایت نامه محضري 

: در خصوص عدم شکایت از سوي مالکین مجاورمی باشد که با توجه به بررسی از محل
محدوده زمین هاي متصل به پلک متعلق به ابوي مالک بوده که به صورت شخصی  *-*

تقسیم و  به فرزندان تحویل داده شده است
 زمین حد جنوب به صورت بایر و متعلق به ابوي مالک می باشد *---*

.مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور ، به حضور تقدیم می گردد

74
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف  و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 229168800(دویست و  بیست و  نه میلیون 

و  یکصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.47  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/16 3/97/21221 بدوي سه راه  
کانادا - 

احمد زاده  
ك ناصح - 

بن 3

3-3-10339-48-1-0-0 74
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 179 مورخه 96/12/02 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب چهار واحد مسکونی ) به زیربناي 668/37  متر مربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی  در حد  سفت کاري می باشد و تا این مرحله با توجه به پالن نقشه برداري 
:تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد

در طبقه همکف داراي اضافه بنا بصورت مازاد بر تراکم بسطح 1/03 مترمربع بانضمام  *--*
تبدیل 1/68 متر مربع از راه پله به بناي مفید پیلوت

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بنا بسطح 8/41 متر مربع در هر طبقه و در  *--*
مجموع بمساحت 33/64 متر مربع بانضما تبدیل 2/28 متر مربع از راه پله به بناي مفید در 

هرطبقه (در مجموع 9/12 متر مربع)
در زیرشیروانی بمساحت 1/07 متر مربع کاش زیربنا دارد همچنین بمقدار 0/93 متر  *--*
مربع از انباري هاي احداثی مازاد بر مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر واحد) می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي  *--*

احداثی پس از اجراي کامل (احداث درب و نازك کاري و ..) و در زمان صدور گواهی پایانکار 
(پس از بررسی کامل)انجام خواهد پذیرفت

توسعه بناي ساختمان  بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است *--*
حالیه درخواست صدور گواهی  عدم خالف دارد *--*
.مراتب جهت اقدامات بعدي بحضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 باینکه حسب گزارش شهرداري ،یکی از موضوعات تخلف کسري دو باب 
پارکینگ بوده و بر همین اساس در راي صادره از این کمیسیون بشماره 18642/95/3 
مورخ 95/09/06،مالک محکوم به پرداخت جریمه گردیده لیکن مشاهده می شود در 

متن بند دوم راي اشاره به یک باب کسري پارکینگ شده است درحالیکه موضوع 
تخلف در این بخش دو قطعه کسري پارکینگ می باشد؛بنابراین دادنامه فوق الذکر با 
تغییر یک قطعه پارکینگ به دو قطعه اصالح می گردد.الزم بذکر است سایر مفاد راي 
به قوت خود باقی است.بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع 

است.

جریمه 218.84  0
 

3100000  , 1392 کسري پارکینگ 1397/06/20 3/97/21226 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار  
ولیعصر(عج
)کوچه 

پنجم پشت 
مسجد 

سرداب چاه  
کوچه اول 
فرعی پنجم

 

3-3-10373-85-1-0-0 74
8

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  یکدستگاه ساختمان بتنی دو طبقه در دو 
واحد مسکونی  بمساحت عرصه 84.42 مترمربع و اعیان 168.84 مترمربع و با قدمت 2 سال 
ساخت میباشد که از بابت اعیان بمساحت 105 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي تخریب  
بصورت گزارش غیابی میباشد که حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بشرح موارد ذیل 

:میباشد
همکف بمساحت 84.42 مترمربع بصورت پیلوت 12.60 مترمربع ، راه پله بمساحت 5.5 *

.مترمربع و مسکونی بمساحت 66.32 مترمربع
طبقه اول بمساحت 84.42 مترمربع بصورت راه پله بمساحت 7.5 مترمربع و مسکونی *

. بمساحت 76.92 مترمربع
از کل مساحت زیربناي اعالم شده بمساحت 126.63 مترمربع بصورت داخل تراکم و *

.بمساحت 42.21 مترمربع خارج تراکم میباشد
.با توجه به ضوابط جدید داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد*

.با توجه به خط پروژه شماره 1149 پیوستی فاقد عقب نشینی میباشد*
.حالیه درخواست گزارش تخلف ملک خود را دارند*

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 75  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/27 3/97/21227 تجدید 
نظر

دیانتی-شه
رك تقی 

زاده-فرعی 
اول-سمت 
راست

3-3-10153-553-1-0-0 74
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پالن معماري و فروشنامه به **--**
مساحت عرصه 134.5مترمربع که در حال احداث بدون مجوز یک دستگاه ساختمان با 

 اسکلت بتنی
:و با قدمت سال 96 به شرح زیر می باشد  ,**--**

طبقه همکف شامل پیلوت به مساحت 59مترمربع راه پله به مساحت 8.7مترمربع و **--**
.دو باب مغازه به مساحت 44.8مترمربع با ارتفاع 6.4متر  می باشد

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به مساحت 55.5مترمربع راه پله مسکونی به **--**
مساحت 12.2متر مربع و بالکن تجاري(براي دو مغازه)در حد 1/3مغازه ها به مساحت 12.4

 مترمربع
ساختمان  در مرحله اتمام سقف دوم متوقف شده بود و تا این مرحله در حد سفت **--**

.کاري می باشد
با توجه به جانمائی پارکینگ ارائه شده  وعدم تعیین گذر در حد شرق در طرح  **--**
تفضیلی دو واحد کسري پارکینگ تجاري  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 به شماره 19902مورخ 96/09/11د رخصوص   **--**
تهییه عکس از امالك مجاور و تعیین وضعیت امالك مجاور

مجددا از ملک بازدید گردید و در حد شمال و جنوب ملک زمین بایر و در حد غرب **--**
 ملک بر گذر 10 متري  چندین ساختمان مسکونی سه طبقه و
.چهارطبقه نسقی فاقد مجوز احداث گردیده  است**--**

جهت تعیین میزان عقب نشینی و تعیین یک بر یا دوبر بودن ملک نیاز به انعکاس **--**
.ملک بر روي خط پروژه می باشد

با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی کاربري ملک فضاي سبز می باشد **--**
.بنابراین کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم است

با توجه به خط پروژه شماره 421پیوست مورخ 96/10/16 به مساحت 11.75مترمربع **--**
 از اعیانات احداثی در حد غرب ملک در

.تعریض کوچه 10متري اصالحی قرار دارد و حد شرق ملک فاقد گذر می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک به حضور تقدیم 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 تجدیدنظرخواهی خانم زهرا محسنی نسبت به راي بدوي شماره 
4509/93/3-10/04/93 صادره از شعبه یک کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 

از سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9609970959000393 - 22/06/96 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده 
جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت 

خواسته دیوان، موضوع را به کارشناسی سه نفره ارجاع و طبق نظریه شماره 
3/13970503 مورخ 97/05/03 اعالم داشتند اصول بهداشتی و شهرسازي رعایت 

نگردیده و با توجه باینکه ساختمان مذکور فاقد شناژ افقی و قائم بوده لذا آیین نامه 
2800 زلزله رعایت نشده است و اصول فنی نیز مورد تایید هیات کارشناسان نمی 

باشد و ایستایی و استحکام مکان مذکور احراز نگردیده است که نظریه مزبور با اوضاع 
و احوال قضیه مباینتی ندارد؛ بنابراین باتوجه به مراتب مذکور دادنامه بدوي مبنی بر 
تخریب بناي یکباب مغازه به مساحت 10.89 مترمربع در همکف و بناي مسکونی طبقه 
اول به مساحت 96 مترمربع را عیناً تایید می نماید.بدیهی است با تخریب بنا موضوع 

کسري پارکینگ منتفی می باشد. درخصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه نسبت 
به بخش دیگردادنامه که متضمن حکم به تخریب یکباب منزل مسکونی در همکف به 
مساحت 85.11 مترمربع وارد و موجه است وبا عنایت به موقعیت مکانی ملک و سال 
وقوع تخلف(62) ضرورتی به قلع آن به نظر نمی رسد؛لذا حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به مساحت 85.11 مترمربع بناي داخل تراکم به مبلغ 
468105(چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  یکصد و  پنج) ریال صادر و اعالم می 

گردد.

جریمه 217  0
 0.1 
 

1020000  , 1362
 , 1384
 , 1391

کسري پارکینگ 1397/05/09 3/97/21231 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار شهید  
انصاري 
ارشاد 
بشیري

3-3-10075-17-1-0-0 75
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 احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین  موقوفه که با خط عادي با 
مساحت 100مترمربع معامله گردیده و با توجه به پالن ارائه شده به مساحت عرصه 108/81 
مترمربع که بسطح 8/81 مترمربع بیشتر از خط عادي بوده  مشتمل بر یک باب ساختمان 

: : یک طبقه روي همکف شامل
 . همکف شامل مسکونی بازیربناي  85/11 مترمربع با قدمت حدوداً 31 سال - 1

همکف شامل  یکباب مغازه ( فاقد بالکن وتابلو  داراي فعالیت شغلی  بوتیک )  بازیربناي  -2
.10/89 با قدمت حدوداً 10 سال با (با توجه به برگ ممیزي موجود در سیستم)

طبقه اول به صورت مسکونی به مساحت 96 مترمربع با اسکلت فلزي با قدمت حدوداً  - -3
. 2 سال کال با همکف بصورت یکواحد مسکونی
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد - -4

بر اساس خط پروژه 2220 ( پیوست) تا ارائه سند مالکیت به مساحت 21/46 مترمربع در   -5
تعریض کوچه 10 متري قرار دارد که از مقدار فوق بسطح حدود 4/5 مترمربع از مغازه و5/5 

. مترمربع از مسکونی خواهد بود
همچنین با عنایت به اینکه قسمتی از ملک درکاربري آموزشی قرار دارد به جهت تعیین 
میزان آن نیاز به پیاده شدن کاربریها برروي خط پروژه مذکور اعم از عرصه واعیان ملک 

 . خواهد بود
ضمنا براساس صورتجلسه تجدید نظر مورخه 94/3/5 کمیسیون محترم ماده صد درحال 
بررسی بوده که از طریق دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد به جهت تایید استحکام بنا از 

 . سوي مهندس ذیصالح سازمان نظام مهندسی درخواست بررسی مجدد گردیده
 . مراتب با توجه به موارد مطروحه وکسري حد نصاب تفکیک   جهت دستور تقدیم میگردد

75
0

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره ع/317/6 
مورخ 1397/04/30 اصول فنی ، بهداشتی و 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 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 60 متر مربع بناي داخل 
تراکم بمبلغ 4680000(چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 60  0.1
 

780000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/06 3/97/21232 بدوي  
شالکو-ماه
ي روخان خ 

شهدا  
انتهاي 

پارس سوم

3-3-10052-14-1-0-0 75
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 بصورت یک قطعه زمین نسقی محصور   به مساحت 
 عرصه حدود  3515/02  مترمربع می باشد که که براي آن  مجوز دیوارگذاري  به شماره

مورخه 92/11/30 صادرگردیده  ومتعاقب آن مالک بدون اخذ مجوز اقدام به   3/33/25446
احداث یکباب خانه بازیربناي حدود 60 مترمربع با نوع مصالح بلوکی وقدمت

بناي احداثی درحد تراکم  R251 سال 1393 را نموده که باتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه 
 وفاقد کسري پارکینگ می باشد وباتوجه به طرح تفصیلی جدید وتغییر در معابر

برابر   خط پروژه شماره   2498  خیابان بصورت 35 متري وبسطح 798/97  مترمربع داراي 
عقب نشینی می باشد  حالیه درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی  رادارد

 . مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد 

75
1

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
128501مورخ 97.7.3 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 42000000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 8400000(هشت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 6  0
 

162500  , 1378 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/07 3/97/21236 رسیدگ
ي 

 مجدد

آج بیشه  
امام رضا 
عظیم 
دوست

3-2-10284-119-1-0-0 75
2

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید طبق فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه فاقد بالکن و تابلو با 
قدمت نصب کنتور 1383 با مصالح سنگ بلوك که بدون مجوز در داخل کوچه عظیم دوست 

,جنب دیوار ترمینال احداث گردیده و فاقد بالمانع است
مساحت آن طی برداشت در محل حدود 7 متر مربع بوده و داراي فعالیت شغلی میوه فروشی 

,است
, با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ

 بر اساس خط پروژه موجود بشماره 1669 فاقد عقب نشینی است
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف 

الی دوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 612,000(ششصد و  دوازده هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 51.  1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 3/97/21241 بدوي پارس3-خ  
35 متري  
بن 6 متري

3-3-10473-6-1-0-0 75
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 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 

تجاري(پیلوت به تجاري)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,440,000(پنجاه و  دو 
میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.85  2
 

1200000  , 1387 تبدیل غیر مجاز 1397/05/09 3/97/21241 بدوي پارس3-خ  
35 متري  
بن 6 متري

3-3-10473-6-1-0-0 75
3

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 دو طبقه مازاد، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 250,128,000(دویست و  پنجاه میلیون و  یکصد و  

بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 173.7  1
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  309 مورخه 
79/10/27   وگواهی تمدید مورخه 82/2/22 می باشد که   بصورت  2 طبقه روي پیلوت در 2

   واحد مسکونی بازیربناي کل   275/4  مترمربع صادر
ویکبار در مورخه 83/3/22 تمدید گردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره  

 . برداري بوده  و فاقد اعتبار وداراي گزارش دردو مرحله می باشدکه درمرحله اول
 :  درخصوص

. افزایش بنا درهمکف وطبقات بسطح 31/2 مترمربع -1
مابه التفاوت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 12/36 مترمربع برابر صورتجلسه مورخه  -2
87/10/25کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده ومتعاقب آن برابر 

 درخواست شماره 32744 مورخه 87/11/14 به دبیرخانه
کمیسیون ماده اعالم گردیده که گزارش فوق اشتباه وپروانه بصورت دو طبقه روي پیلوت 

 . صادرگردیده  وگزارش خالف  بشرح ذیل اصالح گردید
 . افزایش بنا درهمکف بسطح 5/8 مترمربع -1

 . افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 4/1 متر -2
تبدیل قسمتی از پیلوت بسطح 31/82 مترمربع به یکباب مغازه دو دهنه فاقد بالکن  و  -3

 . تابلو
 . افزایش بنا در طبقه اول بسطح 11/4 مترمربع -4
 . افزایش بنا در طبقه دوم  بسطح 11/4 مترمربع -5

افزایش بنا بصورت  راه پله به بام  بسطح 17 مترمربع که از بابت گزارش اصالحی داراي  -6
سوابق درواحد محترم خالف بوده که برابر صورتجلسه شماره 2574 مورخه 88/2/23 

 کمیسیون ماده صد با اخذ تعهد ثبتی بلحاظ عدم
رعایت ارتفاع پارکینگ که همیشه به عنوان پارکینگ باشدبه مبلغ    171460000 ریال  

محکوم به پرداخت جریمه گردیده . متعاقب آن مالک به جهت رسیدگی پرونده را دردیوان 
 عدالت اداري مطرح ودیوان نیز برابر دادنامه شماره 2378/2

مورخه 88/11/19 حکم ورود وارجاء آن به مرجع همعرض را صادر نموده اما کمیسیون 
همعرض نیز براساس گزارش ا شتباه اولیه  وبراساس راي بدوي از بابت 31/2 مترمربع اضافه 

 بنا ومابه التفاوت تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 12/36
مترمربع  مبلغ 75160000 ریال راي صادر نموده ودرخصوص گزارش اصالحی رایی صادر 

 . نگردیده
من حیث المجموع  براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک درمورخه 96/9/10ارائه 
گردیده  عالوه بر زیربناي کمیسیون همعرض ساختمان بصورت 4 طبقه برروي مغازه احداث 

75
3
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 :  گردیده و  مجددا داراي
 . مابه التفاوت افزایش بناي مسکونی درطبقات همکف الی دوم بسطح 0/51 مترمربع -1

. مابه التفاوت  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 21/85 مترمربع -2
 . افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد  در طبقه سوم  بسطح 102/37 مترمربع -3

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد درطبقه چهارم با نوع اسکلت چوبی بازیربناي    -4
 . 71/33مترمربع با قدمت سال 1391 می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4  واحد که براساس ضوابط قدیم نیاز به دو واحد  -5
پارکینگ بوده که درمحل رعایت میگردد وفاقد عقب نشینی بوده    . مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به دوباب مغازه، هیچگونه تامل و تردید نیست ، 
لذا با رد اعتراض، دادنامه بدوي مبنی بر اعاده به وضع سابق ذیل بند 24 ماده 55  را 

عینا تایید می نماید.بدیهی است با توجه به مراتب باال موضوع 4 باب کسري پارکینگ 
منتفی می باشد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

138.41 3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 3/97/21242 تجدید 
نظر

خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه 
- 12 متري  
  پاستور

3-3-10102-2-1-0-0 75
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 129
 به تاریخ 92/07/18 و گواهی پایان کار به صورت ساختمان 3.5 طبقه بانضمام 3 باب مغازه 

در همکف ودر 9 واحد مسکونی با زیر بنا 1001.65 متر مربع می باشد
در خصوص تخلف ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون  *-* 

: بدوي و تجدید نظر مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد

مالک واحد هاي مسکونی طبقه اول به پالك ثبتی 90/11720 قطعه 5 و طبقه سوم به  *---*
پالك ثبتی 90/11725 قطعه 10 ( اقاي محمد هادي امام دوست ) اقدام به تبدیل 2 واحد 

: پارکینگ و بخشی از فضاي مشاعی به دو باب مغازه به شرح ذیل نموده اند
یک باب مغازه به سطح 18.59 متر مربع و فاقد بالکن -1
 یک باب مغازه به سطح 19.82 متر مربع و فاقد بالکن -2

برابر ضوابط جاري و با توجه به حذف پارکینگ مسکونی و تبدیل آن به مغازه داراي  *---*
 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

 ارتفاع مغازه به سطح 3.1 متر می باشد *----*
مغازه شماره یک به سطح 6.09 متر مربع و مغازه شماره دوم به سطح 7.32 متر  *-----*

.مربع از مشاعات را تصرف نموده است
 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-----*

*------------------------------------*
احتراما به استحضار می رساند برابر درخواست متقاضی که در دبیر خانه شهرداري منطقه به 
شماره ش ر  - 118782 به تاریخ 97/06/20 به ثبت رسیده ، ملک شخصا اقدام به تخریب 

بناي مذکور نموده است
طی بازدید از ملک مشاهده گردید کخ تخریب صورت پذیرفته ملک اعاده به وضع   *--*

سابق گردیده است
 تخلف جدیدي مشاهده نگردید *---*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 محمدحسین کوشش بجاربنه موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

59.21 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 348154800(سیصد و  
چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 59.21  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/27 3/97/21246 بدوي استخر  
فلسطین  
حاتم

3-2-10180-54-1-0-0 75
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  3/96/240  مورخه 
96/12/27 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  2 طبقه روي پیلوت 

   در 2  واحد مسکونی بازیربناي کل
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري   است وبرابر نقشه  300/56

 : برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بنا درهمکف بسطح 17/28  مترمربع  -1

افزایش بنادرطبقه اول بسطح  19/27  مترمربع که از مقدار فوق  بسطح 2/11 مترمربع  -2
 .  بصورت راه پله می باشد

افزایش بنادرطبقه دوم بسطح  19/27  مترمربع که از مقدار فوق  بسطح 2/11 مترمربع   -3
 .  بصورت راه پله می باشد

افزایش بنا بصورت راه پله به بام  بسطح 3/39  مترمربع  که با توجه به موارد مطروحه  -4
بسطح 19/65مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز وهمچنین بسطح 11 مترمربع کسري فضاي 

 . سبز دارند
رعایت عقب نشینی وپارکینگ گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد   

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 وحید عاشوري 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 166/85 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 840,924,000(هشتصد و  
چهل میلیون و  نهصد و  بیست و  چهار هزار ) 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 166.85  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 3/97/21248 بدوي شالکو  
دیانتی ك 
طالقانی - 
بن بست 
بوعلی

3-2-10088-6-1-0-0 75
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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 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 21/99 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 36,943,200

(سی و  شش میلیون و  نهصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 
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 21.99  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 168000000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد  .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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10:41زمان 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 37مورخ 
96/02/26 به صورت 3/5طبقه در 3 واحد مسکونی با انباري زیرشیروانی با مجموع مساحت 

 420/11مترمربع با استفاده از سقف تراکم اعطائی
.به مساحت 21/99مترمربع و استفاده از 10%تشویقی آسانسور صادرگردیده است

در زمان بازدید در حد نازك کاري بوده و به استناد پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده 
:داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

افزایش بناء مازاد بر تراکم  به صورت پیلوت جهت پارکینگ در طبقه همکف به **--**
مساحت 41/21 مترمربع (0/34 متر مربع از این مقدار مربوط به توسعه بنا در راه پله است)

افزایش بناء مازاد بر تراکم  در طبقات اول تا سوم بصورت مسکونی هر طبقه بسطح **--**
41/21 متر مربع (در مجموع بمساحت 123/63 متر مربع) بانضمام تبدیل راه پله به فضاي 
مفید واحد هاي مسکونی در مجموع بسطح 2/01 متر مربع (هر طبقه بسطح 0/67 متر مربع)

عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به میزان 21/99متر مربع**--**
در زیرشیروانی بمساحت 2/98 متر مربع کاهش زیربنا دارد **--**

مطابق پروانه صادره مالک مجاز به احداث دو درب (یکی سه و دیگري چهار متري)  **--**
بوده که در حال حاضر اقدام به احداث سه درب جهت ورود به پارکینگ نموده اند لهذا در 
صورت عدم اعاده به وضع پروانه یا بازگشایی درب مطابق ضوابط یک واحد کسري پارکینگ 

 مسکونی دارد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند **--**

.مراتب جهت دستورات بعدي به حضور تقدیم میگردد *---*

75
6

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم ام البنین حسن زاده 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 زیرشیروانی به 
مساحت 24/84 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

76755600(هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 24.84  1.5
 

2060000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 3/97/21251 بدوي وي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  
نبش بن 
سعدي

3-3-10251-202-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 83 مورخه **--**
92/6/16   می باشد که  بصورت 4/5طبقه در7واحد مسکونی بازیربناي 795/03 مترمربع 

صادرگردیده
درحد سقف طبقه اول بدون خالف زیربنائی  براي آن گواهی عدم خالف به شماره **--**

 . 89994مورخه 92/11/5 صادرگردیده وپروانه فوق فاقد اعتبار می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی در **--**
مجموع طبقات همکف تا چهارم  24/2مترمربع کاهش بناء دارد(هرطبقه  4.84مترمربع)

در زیر شیروانی اقدام به توسعه بناءکمتر از 5% زیربناي پروانه  به مساحت   24.84**--**
مترمربع به صورت انباري در زیر شیروانی نموده است.(پروانه بدون انباري صادرگردیده بود)
در طبقات اقدام به تبدیل واحد از  از 7 واحد به 8واحد مسکونی نموده اند که  با **--**

توجه به بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي
تعداد واحد  از یک واحد به دو واحد در طبقه اول افزایش یافته است  بنابراین فقط **--**

.تعداد واحد افزایش یافته به کمیسیون اعالم گردیده است
احداث سایبان با مصالح غیر همگن با سازه اصلی (آهنی) جهت تامین پارکینگ به **--**

 مساحت 3.24مترمربع
با توجه به افزایش تعداد واحد از 7 واحد به 8 واحد یک واحد کسري پارکنیگ **--**

دارند که در صورت پذیرش مساحت سایبان رعایت پارکینگ می گردد(با تزاحم یک به یک )
(3درب 4متري در زمان پروانه داشته است که وضع موجود دو درب 5و 4متري می **--**

باشد)
با توجه به خط پروژه ارسالی 0.42 مترمربع تجاوز به شارع دارند ( 2.5متر طول **--**

دیوار در پخ اتصالی حد شمال به شرق تجاوز به معبر 12متري دارد)
نماي حد جنوب اجرا نشده است و نماي حد غرب ایزوگام براق**--**

.دیوار حایل بام اجرا نشده است**--**
**********------******

در بازدید مجدد سایبان اصالح و ناودانی اجرا گردیده است-پله جلو درب تخریب **--**
و رمپ سازي شده است-کمپارس دامنه اجرا شده است

.پخ عقب نشینی گردیده است و دیوار حائل بام به صورت ژاپنی اجرا شده است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم میگردد**--**

75
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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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي و با توجه به نظریه 
کارشناس رسمی بشماره 65612 مورخ 97.04.10که نظریه مزبورحسب الیحه شماره 
85794 مورخ 97.05.07 توسط مالک مورد پذیرش قرار گرفته ، در خصوص دوباب 
مغازه ،یک باب بمساحت32.26 مترمربع بانضمام بالکن بمساحت 13.33مترمربع  و 

باب دیگر بمساحت 32.83 مترمربع وبالکن بمساحت 7.26مترمربع به استناد تبصره 
4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 264,000,000(دویست و  

شصت و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 85.68  0
 

1200000  , 1390 1397/05/28 بالکن بدون پروانه  3/97/21253 تجدید 
نظر

جاده  
سنگربلوارام
ام علی  
نریده به 

میدان جنب 
ساختمان 
 ممتاز

3-1-10192-156-1-0-0 75
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا  به 
استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 9641000(نه 

میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 96.41  0.1
 

1000000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توس متقاضی  برابر نقشه برداري یک قطعه زمین نسقی به 
: مساحت 144.80 متر مربع مشتمل بر اعیانات به شرح ذیل می باشد

یک باب مغازه به سطح 32.26 متر مربع بانضمام باکن به سطح 13.33 متر مربع که از این  -1
مقدار به سطح 2.58 متر مربع خارج از 1/3 می باشد  ===( داراي فعالیت تجاري به صورت 

 مکانیکی ---- داراي تابلو به ابعاد 1 * 3 متر )
یک باب مغازه به سطح 32.83 متر مربع بانضمام باکن به سطح 7.26 متر مربع   ===(  -2

داراي فعالیت تجاري به صورت چایخانه ---- داراي تابلو به ابعاد 1.5  * 3 متر ) که از طریق 
راپله فلزي متصل به سازه در حیاط مشاعی به سطح 2.94 متر مربع نیز داراي راه ورودي 

  دوم می باشد
یک واحد آپاتمان مسکونی به مساحت 66.05 متر مربع که راه ورودي آن  از طریق راه  -3

 پله فلزي متصل به سازه به سطح 7.26 از حیاط مشاعی می باشد
 بارانداز فلزي به سطح 18 متر مربع جهت تامین یک واحد پارکینگ مسکونی *--*

 اعیان مسکونی و تجاري با  قدمت سال 1390 می باشد *----*
و بخش کوچکی   R112 بخش قابل توجهی از ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-----*

 از عرصه  در کاربري فضاي سبز واقع شده است
برابر ضوابط با توجه به عرصه کمتر از حد نصاب مجاز ( حداقل 150 مترمربع ) ،  *------*

: برابر دستور العمل دفترچه طرح تفصیلی و جدول شماره 5
% سطح اشغال مجاز 70 % ------- موجود 59.41 -1
%تراکم مجاز 120 % ---------- موجود 113.32 -2

کل زیر بناي ملک به سطح  182.09 متر مربع می باشد *--*
با توجه به احداث 2 باب مغازه بانضمام بالکن در مجموع به مساحت 85.68 متر  *----*
مربع به صورت خارج تراکم و احداث تجاري و مابقی زیر بنا به سطح 96.41 متر مربع به 

 صورت داخل تراکم می باشد
با توجه به ضوابط سال وقوع تخلف ، در خصوص واحد ها تجاري ، مشمول تامین  *-----*

پارکینگ تجاري نمی گردد
 یک واحد پارکینگ مسکونی رعایت می گردد  *------*

داراي گزارش غیابی از سوي ناحیه و راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره  *----*
 2/96/19888 به تاریخ 96/07/15 مبنی بر تخریب می باشد

باستناد اظهار نظر واحد نقشه برداري در پی نوشت بر روي شیت شهر مبنی بر :  *----*
مشخص نبودن وضعیت کوچه و معبر و نیز نسقی بودن ملک ، امکان اظهار نظر در خصوص 

75
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 عقب نشینی ملک میسر نمی باشد
حالیه باستناد تصمیم شماره 234220 به تاریخ 96/11/18 کمیسیون ماده صد  *------*
مبنی بر تععین تکلیف میزان دقیق عقب نشینی  پرونده مذکور به منطقه عودت داده شده 

 است
بر همین اساس و باستناد نامه شماره  96/31/61095 / ص  به تاریخ  *--------*

96/12/13 اداره کل راه و شهرسازي موضوع خط پروژه 208 ، آیتم شماره 6 مربوط به ملک 
 مذکور بوده که اعالم داشته با توجه به نسقی بودن ملک امکان تهیه خط پروژه نمی باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور  به حضور 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 141,254,400(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  

پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 84.08  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/05/30 3/97/21263 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار- 

بلوارانصاري 
کوچه 

 معتمدین

3-2-10083-228-1-0-0 75
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در خصوص      36.48  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.

سایر 36.48 3360000  , 1397 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 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,337,145,600(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  هفت میلیون و  یکصد 
و  چهل و  پنج هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 198.98  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 19 به تاریخ 96/02/18 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی و انباري 

در زیرشیروانی  با زیربناي 797.42 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 30.42 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 168.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح 42.14  -2

مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 84.08 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -3

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط ( 8 واحد )  می گردد -4
 کلیه پارکینگ ها بدون تزاحم می باشد *--*

رعایت تعداد و طول درب پارکینگ برابر ضوابط می گردد -5
رعیات دیوار حائل بام می گردد -6

افزایش تعداد واحدها از 7 به 8 واحد -7

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه چهارم از یک واحد به دو واحد مسکونی  *----*
 و زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا  به سطح 36.48 متر مربع

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد  *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

75
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت خانم اکرم احمدپور مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 146 
مترمربع در حد تراکم  ، 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 86770 مورخ 97/5/8 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 3202874(سه میلیون و  دویست و  دو هزار و  
هشتصد و  هفتاد و  چهار) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 146  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 3/97/21270 بدوي پشت آتش  
نشانی-مدر

س  18
متري

3-1-10300-76-1-0-0 760

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 2.78 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 304,931(سیصد و  چهار هزار و  نهصد و  سی و  یک) ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 2.78  0.5
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 3/97/21270 بدوي پشت آتش  
نشانی-مدر

س  18
متري

3-1-10300-76-1-0-0 760

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه و محوطه بمساحت عرصه 150 متر مربع می باشد

که وضع موجود آن مشتمل بر یکباب خانه ویالیی دوبلکسی به مجموع زیربناي 148/78  
 متر مربع به قدمت احداث سال 1381 می باشد که از

.بابت احداث آن هیچگونه بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشد

باستناد خط پروژه شماره 493 پیوست بمساحت 5/06 متر مربع از عرصه در مسیر تعریض 
معبر 18 متري حد جنوب قرار دارد

با توجه به سطح اشغال مجاز 70% و تراکم مجاز ساختمانی 80%  بسطح 2/78 متر مربع از 
بناي احداثی خارج از سطح اشغال مجاز و مابقی بناي احداثی داخل تراکم می باشد

با توجه به تامین یک واحد پارکینگ مورد نیاز فاقد کسري پارکینگ است

عرض حیاط خلوت در حد شمالی بجاي 2 متر مقدار 1/65 متر می باشد و در این قسمت 
داراي پنجره مشرف به پالك مجاور می باشد

مراتب جهت بررسی تخلفات ساختمانی مذکور و صدور پاسخ استعالم دفترخانه بحضور ایفاد 
.می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مجید صفار حمیدي نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.94.15556 مورخ 94.10.29 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970903103605 مورخ 

95.12.14 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 31 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 

86793 مورخ 97.5.8 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به 
شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 187100000(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد 
هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 783.47  0
 

650000  , 1373
 , 1388

تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/06/03 3/97/21271 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
مدرس 

جنب پمپ 
بنزین خانی  
نمایشگاه 
اتومبیل 
 رضوان

3-1-10267-4-1-0-0 761

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 511متر مربع   
 : بصورت نمایشگاه اتومبیل رضوان استفاده میشودودرخصوص بناهاي موجود شامل

 . دفتر کار بمساحت حدود 30متر مربع  -1
 . سرو یس بهداشتی چسبیده به دفتر کار بمساحت حدود 3متر مربع -2

 . انبار ي چسبیده به حد شرق ملک بمساحت حدود 18متر مربع  -3
سرو یس بهداشتی بمساحت حدود 4متر مربع با مصالح سنگ بلوك با  تاریخ احداث   -4

 . اعیانات  فوق سال 1373
 دیوارکشی و ایجاد درب و دیوارگذاري بطول 272/47متر -5

 . داراي تابلوي تبلیغاتی تحت عنوان نمایشگاه رضوان به ابعاد( 13متر *1/20متر  -6
 . استفاده  از کل محوطه بصورت محوطه تجاري بسطح 456 مترمربع -7

داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 94/10/29  
 . کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

حال با عنایت به بررسی به عمل آمده مالک اقدام به تخریب قسمتی از اعیانات داراي 
 . گزارش خالف نموده که درنتیجه زیربناهاي موجود آن شامل

 . دفترکار بازیربناي 16/36مترمربع -1
 . آبدارخانه بازیربناي 10مترمربع -2

سرویس بهداشتی بازیربناي 3مترمربع . براساس تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1372  -3
 . می باشد

 . دیوارگذاري به طول72/2  متر -4
داراي تابلوي تبلیغاتی بنر فاقد نورپردازي تحت عنوان نمایشگاه رضوان به ابعاد( 13متر   -5

 . ×1/20متر
استفاده  از ملک به عنوان محوطه تجاري بسطح    272/6 مترمربع که رعایت 6واحد 

 . پارکینگ بدون مزاحم میگردد
برابر خط پروژه شماره 963پیوست ملک فوق بمساحت 19/26متر مربع در تعریض کوچه 10 

  متري قرار دارد مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم 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 در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

1,124,800(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.06  1
 

80000  , 1372 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/30 3/97/21272 بدوي مدرس  
جانبازان  

توحید زنبق 
9 بن دهم

3-2-10250-233-1-0-0 76
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با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 80842مورخ 97/5/1 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 657,920(ششصد و  پنجاه و  هفت 
هزار و  نهصد و  بیست) 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 82.24  0.1
 

80000  , 1372 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 4,000,000(چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

80000  , 1372 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 مورد نظر  بصورت   یک قطعه زمین نسقی  به مساحت عرصه حدود 139/81  
 : مترمربع   با نوع اسکلت بلوکی  وبرابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1372مشتمل بر

 . یکباب خانه ویالیی بازیربناي حدود 78/5 مترمربع  -1
  . دوباب سرویس جداساز بسطح 7/3 مترمربع -2

بارانداز بسطح 10/4 مترمربع . و با دیوارگذاري به طول حدود 7 متر به دو قسمت مجزي  -3
تقسیم و بصورت دو واحد مسکونی استفاده میگردد  وبراي دو واحد مسکونی کسري دو 

 . واحد پارکینگ مسکونی دارند
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره 1996  کوچه حد جنوب بصورت 12 وحد شرق 

بصورت 6متري اما براساس طرح تفصیلی جدید کوچه حد جنوب بصورت 12 متري وکوچه 
حد شرق بصورت 4 متري پیش بینی

 . گردیده که بسطح 22/33 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد
ومساحت عرصه باقیمانده  تراکم  R112 توضیح اینکه باتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

همکف 70%  مورد استفاده 81/97 %  که از کل زیربنا بسطح 82/24 مترمربع درحد  برتراکم 
 وبسطح 14/06 مترمربع

مازاد برتراکم می باشد .   .  مراتب باتوجه به نامه شماره 12658  مورخه 97/2/1 دبیرخانه 
  . کمیسیون ماده صد و  پیگیري مالک  جهت دستور تقدیم میگردد

76
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي جواد امانی نواسطلی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 93.46 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 428505000(چهارصد و  بیست و  هشت 
میلیون و  پانصد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 93.46  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/27 3/97/21274 بدوي شهدا پشت  
قنادي 

گلستان  به 
طرف 

دیانتی کوي 
هماهنگ  
مهربان

3-3-10450-11-1-0-0 76
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول **--**
به شماره 122مورخ 96/08/01 به صورت 2.5طبقه در دو واحد مسکونی با زیربناي

249.34مترمربع که بار عایت 32مترمربع فضاي باز و 16مترمربع فضاي سبز بر **--**
.اساس طرح تفضیلی جدید  با احتساب مساحت راه پله در مشمول تراکم صادرگردیده است

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده و بازدید انجام شده **--**
:موارد تخلف زیر مازاد بر تراکم  در مرحله سفت کاري مشاهده گردید

 اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 30.59مترمربع**--**
اضافه بناء در طبقه اول تا دوم هر طبقه به مساحت 30.59مترمربع(همکف تا اول به **--**

مساحت 91.77مترمربع)
احداث طبقه سوم مازاد بر طبقات مجاز به مساحت 108.41مترمربع با افزایش تعداد **--**

واحد از 2 به 3 واحد
 توسعه راه پله به بام به مساحت 1.69مترمربع**--**

.رعایت برهاي اصالحی بر ابر پروانه صادره گردیده است**--**
.رعایت سه واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

. دربهاي پارکینگ در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**
سطح اشغال همکف از 70% به 100% افزایش یافته است و فاقد اشرافیت و بازشو به **--**

.پالکهاي همجوار می باشد
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد **--**

76
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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 5947200(پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  هفت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.54  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/05/27 3/97/21275 بدوي امین  
الضرب 
-میدان 
زرجوب - 
علی 

محمدي  
فرهنگ - 
بن اول

3-2-10076-58-1-0-0 76
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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 138**--**
مورخ 95/11/26به صورت 2/5طبقه با انباري در زیرشیروانی به مساحت 437/92مترمربع

در دو واحد مسکونی که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 3.54مترمربع **--**
.صادرگردیده است

در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري بود و تاین مرحله به استناد نقشه  **--**
برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر خارج از تراکم و خارج از طول %60 

:مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 29.46مترمربع به صورت پیلوت (16.95**--**

مترمربع مساحت سایه کنسول جزء زیربناء محاسبه نشده است)
اضافه بناء به صورت مسکونی در هرکدام از طبقات اول و دوم  به مساحت 46.41**--**

 مترمربع
توسعه انباریها در زیرشیروانی به مساحت  2.02مترمربع که از این مقدار 0.18**--**

   .مترمربع انباري بیشتر از 5متر می باشد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است.(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**

عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به میزان 3.54مترمربع**--**
.سطح اشغال همکف از 54.15% به میزان 75.68%افزوده شده است**--**

با توجه به پالن معماري ارائه شده درب ماشین رو در حد غرب 4متري در نظر گفته **--**
شده است که برابر ضوابط مجاز به احداث دو درب 3متري بوده و 2متر کمتر از حد مجاز می 

باشد
از بابت  124.3مترمربع اضافه بناء موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد و **--**

.پرونده مختومه در واحد خالف می باشد
که 3.54 مترمربع مساحت سقف تراکم اعطائی در زمان پروانه به دلیل سحو قلم در **--**

 .فرم تحلیل اعالمی به کمیسیون وارد نگردیده و فاقد راي می باشد
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**---**

مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد در خصوص سقف تراکم اعطائی 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 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 اول و 
دوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 73005000(هفتاد و  سه میلیون و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.84  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 3/97/21276 بدوي کمربندي  
خرمشهر خ 
30 متري 
شهرك 
باران 

زمینهاي 
سپاه

3-3-10499-27-1-0-0 76
5

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 130 مورخ 96/08/24 در 2/5 طبقه ( با 
احتساب یک واحد مسکونی ) به زیربناي 326/82 متر مربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی  در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به صورتجلسه مورخ 97/04/12 از بابت 
توسعه بنا در همکف بسطح 9/85 متر مربع محکوم به پرداخت جریمه گردیده و داراي 

پرونده مختومه در واحد تخلفات ساختمانی است
حال با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح 

:زیر می باشد
کاهش سطح زیر بنا در همکف 0/43 متر مربع             *--* افزایش زیربنا در طبقات  *--*
اول و دوم بسطح 18/84 متر مربع (هر طبقه بسطح 9/42 متر مربع)     *--* کاهش سطح 

راه پله به بام بسطح 2/68 متر مربع
که با توجه به موارد مذکور درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارند.مراتب جهت دستورات 

.بعدي بحضور ایفاد 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 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 387,500,000(سیصد و  هشتاد و  
هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/07 3/97/21278 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
خوش 

انس-هشتم
-بن 6 
متري

3-3-30271-25-1-0-0 76
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شرح راي نوع 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 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,375,966,000(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  نهصد 
و  شصت و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و در خصوص عقب 

نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 443.86  1
 

3100000  , 1392 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/07/07 3/97/21278 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
خوش 

انس-هشتم
-بن 6 
متري

3-3-30271-25-1-0-0 76
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر نقشه   موجود درپرونده  بصورت یک قطعه 
 زمین نسقی به مساحت عرصه حدود 115/26 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز
اقدام به احداث بنا بصورت 3/5 طبقه در7 واحد مسکونی با نوع اسکلت بتنی وبرابر تاریخ 

 : نصب کنتور با قدمت سال 1392 را نموده که زیربناي آن شامل
همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 39/87 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 9/5  -1

 . مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت وفاقد اشرافیت  می باشد
 . همکف بصورت راه پله وپیلوت بازیربناي 68/44 مترمربع -2

طبقه اول بصورت دو واحد مسکونی بازیربناي 111/85 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -3
 6/5 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت که داراي اشرافیت به پالك مجاور بوده

 . وبسطح 6/72 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه می باشد 
طبقه دوم بصورت دوواحد مسکونی بازیربناي 111/85 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -4
 6/5 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت  که داراي اشرافیت به پالك مجاور بوده

. وبسطح 6/72 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه می باشد   
طبقه سوم بصورت دوواحد  مسکونی بازیربناي 111/85 مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -5

 6/5 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت  که داراي اشرافیت به پالك مجاور بوده
. وبسطح 6/72 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه می باشد 

براساس ضوابط براي 7 واحد مسکونی نیاز به 7 واحد پارکینگ بوده که دو واحد آن  -6
 رعایت وکسري 5  واحد پارکینگ مسکونی دارند . که درخصوص موارد فوق داراي گزارش
درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 96/9/8 کمیسیون محترم ماده 
کل  G113 صد محکوم به تخریب بنا گردیده ،  متعاقب آن  باتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 بناي
 .   احداثی بصورت  مازاد برتراکم به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد اعالم گردیده

توضیح اینکه برابر خط پروژه شماره 1348 کوچه بصورت 8 متري وتا ارائه سند مالکیت از 
وضع موجود  بسطح حدود 2/1 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  برروي آن 

 . می باشد
حال دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد مجددا برابر درخواست شماره 34944 مورخه 
97/2/30 درخواست گزارش بهنگام  همراه با چند قطعه عکس رنگی را نموده  وبا توجه به 

 اینکه
هیچگونه تغییري در ملک ایجاد نشده  عین گزارش اولیه صدراالشاره مورد گواهی می باشد 

  . .  مراتب جهت دستور تقدیم 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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث بناي بدون مجوز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,000,975(سه میلیون و  

نهصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.61  0.5
 

297000  , 1357
 , 1382

احداث بناي جداساز 1397/05/20 3/97/21281 تجدید 
نظر

بین نیرو  
دریایی 
   وگیل

3-1-10192-438-1-0-0 76
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی طبق نقشه برداري ارائه شده توسط 
متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) به عرصه بسطح 89/06 متر 

. مربع میباشد
که از بابت  احداث  یکباب خانه ویالیی با زیربناي 66/45 متر مربع داراي  گزارش غیابی و 
.راي کمیسیون بدوي مبنی بر تخریب بشماره 3/94/16299 مورخ 1394/12/01 میباشد

وضع موجود  طبق نقشه برداري ارائه شده  شامل یکباب خانه ویالیی  بمساحت 63/56 متر  
مربع بانضمام سرویس بهداشتی بسطح 2/65 متر مربع و سایبان چوبی بسطح 5/70 مترمربع 

 با قدمت سال 1357 ( قبض برق)
و یک سایبان  از نوع فلزي  با ایرانیت سایه روشن بسطح  6/70 متر مربع  با قدمت  حدود 

.سال 1382 میباشد. با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به طرح تفصیلی و خط پروژه  2255 ( بپیوست)  کالً در  حریم  رودخانه زرجوب 

.(خارج از عمق 15 متري  اداره آب )  قرار دارد.  کالً خارج از تراکم میباشد
.حالیه درخواست کارشناسی از ملک خود را دارند

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/18073 مورخ 1397/04/30  
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره3/97/21281 مورخ  **
***1397/05/20 میباشد. مراتب با توجه تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

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 تجدیدنظرخواهی آقاي اسماعیل نیکخواه نسبت به راي بدوي شماره 
18703/95/3-20/11/95 صادره از شعبه دو کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 

از سوي شعبه 8 دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970904300207 - 
22/02/97 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به 
این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، موضوع 

تقدم یا تاخر احداث بنا بر تصویب و ابالغ طرح تعریض کوچه و اینکه آیا طرح تعریض 
همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ را از شهرداري منطقه استعالم نموده و طی 
گزارش 1397/05/13 اعالم نموده اند  احداث بنا (1395)قبل از طرح تفصیلی جدید 
شهررشت بوده و در طرح تفصیلی جدید خیابان 10متري تغییر جانمایی یافته است ؛ 

بنابراین باتوجه به مراتب مذکور دادنامه بدوي مبنی بر تخریب بناي به مساحت 
83.88 مترمربع در همکف نقض گردیده وضرورتی به قلع آن به نظر نمی رسد؛لذا 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به مساحت 75.27 
مترمربع بناي داخل تراکم به مبلغ 23,333,700(بیست و  سه میلیون و  سیصد و  

سی و  سه هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 75.27  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 3/97/21283 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
خرمشهر 
تک ماسوله 
ك طالب 
سربازي ك 
دهم فرعی 

دوم

3-3-10301-21-1-0-0 76
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با عنایت به موضوع مورد رسیدگی در راي دیوان عدالت اداري که میزان تخلف به 
متراژ 83.88 مترمربع در همکف بوده مابقی تخلفات اعالمی در گزارش مورخ 

97/05/13 قابلیت طرح در این کمیسیون را نداشته و شایسته است مجددا در قالب 
پرونده بدوي به کمیسیون ارسال و مورد حکم قرار گیرد.

سایر 167.76  0
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به موارد ذکر شده در بند یک راي ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي خارج تراکم در همکف، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 39,990,000(سی و  نه میلیون و  نهصد و  نود هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.6  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر دو برگ فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی 
 بمساحت هاي 12 و 110 متر مربع (مجموعاً 122 متر مربع )

. بر اساس نقشه معماري ارائه شده مساحت عرصه 115.54 متر مربع است
در خصوص اعیان بدون مجوز در مرحله اجراي ستون همکف با قدمت 1395 بسطح 83.88 

 متر مربع بدلیل قرار گیري کل پالك در مسیر
کوچه 10 متري  داراي راي تخریب از کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 19112 مورخ 

.95/12/14 میباشند
با توجه به حذف کوچه مذکور در طرح تفصیلی جدید شهر رشت درخواست رسیدگی مجدد  

. جهت ارائه به دیوان عدالت اداري را دارند
برابر دادنامه شماره 300207 - 97/02/22 شعبه 8 دیوان عدالت اداري حکم به رسیدگی 

. مجدد با نظر کارشناسی را صادر نموده اند
پس از آن نیز بدون مجوز اقدام به ادامه عملیات ساختمانی نموده اند که وضع موجود 

. بصورت ساختمان 2.5 طبقه در مرحله اجراي اسکلت میباشند
. طبق اعالم ضابطه صورت گرفته تراکم مجاز 70% - 140% بصورت دو طبقه است

مساحت اعیان در هر طبقه حدود 83.88 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  12.15 مترمربع 
. بصورت راه پله است

. همکف = بسطح 75.27 مترمربع داخل تراکم و بسطح 8.60 مترمربع خارج از تراکم
. طبقه اول = داخل تراکم

. طبقه دوم بصورت مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی است
با توجه به عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت بوده  , براي دو واحد مسکونی در نقشه ارائه 

. شده رعایت پارکینگ میگردد
برابر تصمیم شماره 21133 - 97/04/23 کمیسیون ماده صد در خصوص سواالت مطرح شده 

؛
با توجه به سال احداث بنا (1395) , ساختمان قبل از طرح تفصیلی جدید شهر رشت  -1

. احداث  گردیده است
 . با توجه به طرح تفصیلی جدید شهر رشت , خیابان 10 متري تغییر جانمایی یافته است -2
طبق خط پروژه پیوست بشماره 595 بسطح حدود 2.51 متر مربع در شمال از اعیان و 5.49 
مترمربع در جنوب  از عرصه (مجموعا بسطح 8 متر مربع ) در تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري 

. قرار دارد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 15187500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 50  1
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/23 3/97/21288 تجدید 
نظر

خ چمران  
کسبخ 

سابق  نبش 
کوچه سی 
 وششم

3-1-10275-17-1-0-0 76
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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 با اصالح ارزش معامالتی به استناد نامه شماره 90803مورخ 97.5.14
شهرداري طبق گزارش مورخ 97.514مبنی بر تغییر قدمت از سال 80به 93 بابت متراژ 

30.54 متر مربع و اصالح ارزش معامالتی فوق  بمبلغ 207421612(دویست و  هفت 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد و  دوازده)  ریال  ضمن حفظ مفاد 

راي بدوي صادر و اصالح میگردد.

جریمه 108.43  1
 

3100000  , 1380
 , 1393

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 111223-96/6/6 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  24600000(بیست و  چهار میلیون و  ششصد هزار )  ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 26.15  0
 

303750  , 1380 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق پروانه ساختمانی  نسقی بشماره 78 مورخ 
1380/04/20 بصورت ساختمان  1.5 طبقه

در یکواحد مسکونی  با زیربناي 171.60 متر مربع (همکف پیلوت  بمساحت 85.80 مترمربع  
 و طبقه اول یکواحد مسکونی بمساحت 85.80 مترمربع )  صادر گردیده

:که پروانه فاقد اعتبار بوده و وضع موجود  بر خالف مفاد  پروانه  به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف بصورت اتاق  بمساحت 31.86 مترمربع خارج تراکم و خارج از طول  --
60 در صد با قدمت سال 1393 (با راه ورودي جداگانه که حداقل مساحت براي یک واحد را 

دارا نمیباشد)
احداث سایبان بمساحت 23.26 مترمربع در حیات با قدمت  سال 1393--

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 30/54 مترمربع بصورت داخل تراکم و خارج از طول 60  --
در صد با قدمت سال 1393

تبدیل پیلوت به دوباب مغازه بمساحت 26/15 مترمربع  یکی با فعالیت  پیرایش مردانه  --
داراي تابلو به ابعاد 0/80*0/60 متر مربع  و دیگري با فعالیت  فروشگاه پوشاك  با قدمت 

سال1380
تبدیل پیلوت به سوئیت  بمساحت 46/03 مترمربع با قدمت سال 1380 --

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد--
ضمناً رعایت حداقل ابعاد پاسیو( نورگیر) (3*4 متر )  در طبقه همکف و اول  نمیگردد که  --
وضع موجود به ابعاد (1.80* 2.40 متر) میباشد و  فاقد پنجره مشرف به سمت پالك همسایه 

.میباشد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  بدوي بشماره3/95/18684 مورخ 1395/09/24 
میباشد.( در خصوص مغازه ها راي به تعطیلی و در خصوص سایبان راي به تخریب و در سایر 

موارد راي به جریمه)
در پالن معماري موجود در پرونده در طبقه همکف فضاهاي شماره 1 ، 2، 3، 4 مربوط به 

.توسعه بنا و فضاهاي شماره از 5 تا 12 مربوطه به زمان صدور پروانه میباشد
همچنین در پالن پیوستی طبقه اول فضاي شماره 5 ،2 ، 7و8 مربوط به توسعه بنا و مابقی 

.مربوط به زمان صدور پروانه میباشد
عقب نشینی  مطابق زمان پروانه رعایت  میگردد.( بر اساس کوچه هاي 8 متري و 16 متري )
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم  ماده 100 بشماره 145602 مورخ 1396/07/24 مبنی بر 
مغایرت گزارش کارشناس رسمی  دادگستري  با گزارش شهرداري در رابطه با متراژ تجاري 

،پرونده
طی بررسی بعمل آمده و پالن موجود در پرونده مساحت 2 باب تجاري حدود 26/15 متر 
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.مربع میباشد
و شایان ذکر است که در راي بدوي براي  مساحت هاي  30/54  متر مربع اضافه بنا در طبقه 
اول   به اشتباه  در  جدول کاربري هاي  گزارش اولیه و فرم تحلیل با قدمت سال 1380  

 محاسبه شده است
و تبعه آن  راي بدوي  هم به همان صورت محاسبه گردیده  درحالی که قدمت صحیح آن 

    1393 میباشد
فرم تحلیل جدید بر اساس  سال ساخت  صحیح  آن اصالح و تکمیل گردید .مراتب با توجه 
به  تصمیم کمیسیون  بشماره 3/96/20281 مورخ 1396/09/28  جهت  دستورات بعدي 

.تقدیم میگردد
که از بابت موارد مذکور داراي راي  کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/97/21288 مورخ ***

.1397/05/23 مبنی بر تخریب سایبان و جریمه سایر موارد میباشد
با توجه به اینکه سایبان هنوز تخریب نگردیده است و می بایست  جهت مختومه شدن  
تخریب گردد. مراتب  با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي به کسر سایبان تقدیم حضور 

***.میگردد
با توجه  به پالن معماري  که راه پله بصورت اختصاصی میباشد( مشمل تراکم ) ***
***.و مغازه هاي داخل  عمق 8 متر ي ( فرضی تجاري) براي  محاسبه درآمد میباشد

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 52500000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال در این 
بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/27 3/97/21290 تجدید 
نظر

نیروي  
دریایی- 
خیابان 
چمران  
معرفت 
دریایی 2 
روبروي 
کوچه 

دریایی 3 
روبروي 
ساختمان 

دریا

3-1-10009-13-1-0-0 77
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 1,137,500(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  
پانصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 70  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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 38675000(سی و  هشت میلیون و  ششصد و  هفتاد 
و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 83  1
 

2100000  , 1378
 , 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 احتراماً مکان بازدید شده برابر فروشنامه بصورت یکباب خانه دو اشکوبه (یک طبقه بر روي 
, همکف) با قدمت نصب کنتور 1378

. وضع موجود برابر نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 83 متر مربع
طبقه همکف بسطح 83 مترمربع که حدود 13 متر مربع آن بصورت توسعه بنا در حیاط با 
قدمت 1396 است .(همکف بصورت کالس آموزش قران در حال بهره برداري است .)

. طبقه اول یک واحد مسکونی بسطح حدود 70 متر مربع
. واحد مسکونی با توجه به قدمت فاقد کسري و یک واحد کسري پارکینگ آموزشی

همکف با توجه به کاربري خارج از تراکم .(83 متر مربع)
. طبقه اول داخل تراکم .(70 متر مربع )

. فاقد عقب نشینی
اکنون با توجه به نامه شماره 8553 مورخ 97/01/26 کمیسیون ماده صد ,اعالم نموده اند که 

با فرض اعاده همکف به پارکینگ مجددا تراکم گیري صورت گیرد ؛
که با این توصیف در همکف  بسطح 66.40 متر مربع داخل تراکم و بسطح 16.6 متر مربع 

. خارج از تراکم است
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

77
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 304,584,000(سیصد و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  
چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 72.52  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 3/97/21292 تجدید 
نظر

شهدا  کوي  
متحدین - 
ك ششم

3-3-10139-49-1-0-0 77
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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 168 مورخه 96/11/14 در 3/5  *--*
طبقه ( با احتساب سه واحد مسکونی و انباري در زیر شیروانی) به

.زیربناي 493/49 متر مربع صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد و با توجه به سوابق (برابر پالن نقشه برداري  

:ارائه شده توسط متقاضی) از بابت
اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 16/64متر مربع در همکف بانضمام تبدیل 4/37 متر  -1

 مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 49/92 متر مربع در طبقات اول تا سوم (هر طبقه -2

بسطح 16/64 متر مربع) و تبدیل راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی
بسطح 1/59 متر مربع 

با توجه به راي تجدیدنظر کمیسیون محترم ماده صد بشماره 3/97/21292 مورخ 97/05/30
 محکوم به پرداخت جریمه شده است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور پاسخ استعالم بانک را دارند
شایان ذکر است هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان در زمان 

صدور پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد
.مراتب جهت  دستورات بعدي به حضور تقدیم می گردد 

77
1

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 بناي طبقات دوم و 

سوم و راه پله به بام، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,662,400(سه میلیون و  
ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.18  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 3/97/21296 بدوي آج بیشه  
بلوار امام 
رضا (ع) 
سمیه 16

3-3-10353-1-1-0-0 77
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي تجاري 

همکف و بالکن، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5779200(پنج میلیون و  هفتصد و  
هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.  2
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  اصالحی شماره 36 به تاریخ 94/06/31 
به صورت 2.5 طبقه بر روي یکباب مغازه بانضمام بالکن و 3 طبقه برروي پیلوت  در 3 واحد 

 مسکونی  با زیر بناي کل  668/56 متر مربع می باشد
در خصوص افزایش بنا زیربنایی داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد به  *--*
شرح ذیل  بوده که منجر به صدور گواهی عدم خالف به شماره 451285 به تاریخ 96/04/25 

: گردید
  اضافه بنا درطبقه اول به سطح 10/68 مترمربع -1
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 1/75 مترمربع-2

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده *--*
در مجموع زیر بنا به نسبت گواهی عدم خالف صادره به سطح 0.68 داراي اضافه بنا همزمان 

: ساز می باشد لیکن

 در  همکف مسکونی  به سطح 0.91 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد -1
 در همکف تجاري به سطح 0.06 متر مربع داراي اضافه بنا  می باشد  -1-2

 به سطح 1.40 متر مربع داراي کاهش بنا در طبقه اول می باشد -2
 به سطح 0.8 متر مربع در بالکن داراي اضافه بنا  می باشد -3

در طبقات دوم و سوم داراي اضافه بنا همزمان ساز ( راه پله ) به سطح 1.8 متر مربع ( هر  -4
 طبقه به سطح 0.9 متر مربع ) می باشد

 به سطح 0.39 متر مربع داراي اضافه بنا همزمان ساز  در راه پله منتهی به بام می باشد -5

پوشش نماي جانبی با حلب رنگی می باشد *---*
رعایت پارکینگ می گردد *----*

رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *-----*
حالیه درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط 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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین بایزید بسطامی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر تبدیل واحد مسکونی در همکف به دو باب مغازه باب اول به 
مساحت 51.64 مترمربع و باب دوم به مساحت 59.80 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1671600000ریال فلذا مستندا 
به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 90201 مورخ  97.5.13 به مبلغ 334320000
(سیصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 111.44  0
 

219375  , 1382 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/05/27 3/97/21299 بدوي بلوار   
خرمشهر-ج
نب مجتمع 
سروش  
نمایشگاه 
بسطامی

3-3-10410-420-1-0-0 77
3

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 21,937,500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص توسعه بنا در همکف به مساحت 24.54 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
7,364,419(هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  چهارصد و  نوزده) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 24.54  1.5
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 احتراماً
برابر نامه شماره 24656 - 97/02/17 تصمیم کمیسیون ماده صد در خصوص گزارش غیابی 
شماره 326576  . با توجه به مراجعه مالک و ارائه مدارك مورد نیاز گزارش اصالحی بشرح 

. ذیل تقدیم میگردد
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان دوطبقه در یک واحد مسکونی با   
زیربناي  همکف 96 متر مربع و طبقه اول 69 مترمربع داراي پروانه ساختمانی بشماره 162 
 . مورخ 1367/03/21 و پایانکار 1059 مورخ 1373/12/14  بصورت مجتمع مسکونی میباشد

که پس از پایانکار اقدام به تبدیل یکواحد مسکونی به دو واحد و اضافه بنا در طبقه اول  
 بمساحت 27 مترمربع نموده  که از بابت موارد فوق داراي صورتجلسه مورخ 1380/09/15 و
پرونده مختومه بشماره 216  (پرداخت جریمه)  میباشد و در خصوص دو واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی طبق صورتجلسه فوق الذکر برابر ضوابط و مقررات شهرداري عمل نمایند
وضع موجود با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی به شرح موارد ذیل 

: میباشد
توسعه  بنا در همکف بصورت مسکونی  بمساحت 24.54 مترمربع که بمساحت 2.16  - - 

 . مترمربع بصورت سرویس بهداشتی در حیاط با قدمت 15 سال ساخت
تبدیل واحد مسکونی در همکف به دوباب مغازه  باب  اول بمساحت  51.64   متر مربع با *

 فعالیت تشخیص رنگ اتومبیل  داراي تابلو نئون به ابعاد حدود 6 در 1.5 متر  و
باب دوم بمساحت  59.80   متر مربع  با فعالیت فروشگاه لوازم ساختمانی داراي تابلو به ابعاد 
. 4در1.5 متر  (مجموعا بمساحت  111.44 متر مربع )  با قدمت 15 سال که  فاقد بالکن است

 . کاهش بنا نسبت به سوابق و گزارشات قبلی در طبقه اول بسطح 6.02 متر مربع
. دو واحد کسري پارکینگ  تجاري

با توجه به خط پروژه شماره 595 مساحت22.20  مترمربع در تعریض کمربندي 51 متري 
.خرمشهر قرار دارد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

77
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي نعمت باقري زاده فتمه سري موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 48.8

 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 245952000(دویست و  
چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 48.8  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 3/97/21308 بدوي فلکه نیروي 
دریایی-خ 
شهید 

رجایی-کوچ
ه سوم - 
پالك 29

3-1-10002-89-1-0-0 77
4

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 11.31 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ19,000,800(نوزده میلیون و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 11.31  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 81 به تاریخ 96/04/04 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 

437.57 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 7.76 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 41.04 مترمربع ( هر طبقه به سطح 13.68  -2

مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 11.31 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -3

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو می گردد *-----*

رعایت نماي جانبی ( حلب رنگی ) در زمان پایان کار الزامی است *------*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *--------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات اول الی 

سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 165,446,400(یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  
چهارصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.62  2
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/06/06 3/97/21309 بدوي شرکت نفت  
آب و برق 
بلوار امام

3-3-30220-152-1-0-0 77
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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 114,576,000(یکصد و  چهارده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.2  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 3 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل پیلوت به بناي 
مفید تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4166400(چهار میلیون و  یکصد و  

شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 134 مورخه 93/12/23 بصورت سه طبقه 
بر روي مغازه ( با احتساب دو واحد مسکونی و یک باب مغازه و با استفاده از بند 7 کمیسیون 

ماده 5 مورخ 93/05/29)
به زیربناي کل  423/06  متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت  

کاري  می باشد و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه 
:صادره به شرح زیر می باشد

در همکف بسطح 0/62 متر مربع از فضاي پیلوت کاسته و به فضاي مفید تجاري  *--*
افزوده شده است

در طبقه  اول بمساحت 6/54 متر مربع توسعه بنا دارد (0/28 متر مربع از این مقدار  *--*
مربوط به توسعه بنا در راه پله می باشد)

در طبقه دوم بمساحت 0/8 متر مربع توسعه بنا دارد همچنین بسطح 0/13 متر مربع از  *--*
فضاي راه پله کاسته و به فضاي مفید واحد مسکونی افزوده شده است

در طبقه سوم  بمساحت  17/16متر مربع توسعه بنا دارد  (بسطح 0/16 متر مربع از این  *--*
مقدار مربوط به راه پله و  بمساحت 7/18 متر مربع از این مقدار بصورت کنسول سراسري  

بعمق متوسط 0/76متر بسمت شارع عام می باشد)
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است هر گونه مغایرت پس از  *--*
اتمام عملیات اجرایی ساختمان قابل  بررسی مجدد می باشد و تایید نهایی پارکینگ هاي

احداثی با شرط انطباق با ضوابط شهرسازي در زمان صدور گواهی پایانکار انجام خواهد شد 
اضافه بناي موجود بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است ولیکن با توجه به تخطی از  *--*
ضوابط سقف تراکم اعطایی بمتراژ 68/20 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارد که بسطح 20 متر 

مربع از این مقدار از مغازه احداثی است
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف  را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام 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 و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم درطبقه پنجم و زیرشیروانی  راي به جریمه به مبلغ234712800

(دویست و  سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 46.57  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/06 3/97/21310 بدوي شالکو  
مستشاري 
31 دستگاه

3-3-10019-65-1-0-0 77
6

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 26 مورخه 96/02/20 در 5/5 طبقه ( با 
احتساب 15 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی و انباري در زیرشیروانی) به زیربناي 
2061/55 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري می باشد  
حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي  مغایرت با پروانه صادره به 

:شرح زیر می باشد
در همکف بسطح 3/33 متر مربع کاهش زیربنا دارد-1

در طبقات اول الی چهارم هر طبقه بسطح 3/76 متر مربع کاهش زیربنا دارد ضمنا در -2
 طبقات دوم الی چهارم تعداد واحد هاي مسکونی از سه به دو تقلیل یافته است

در طبقه پنجم بسطح 9/26 متر مربع اضافه بنا دارد الزم به ذکر است اضافه بناي مذکور  -3
بعلت عدم رعایت عقب سازي در طبقه مورد نظر ایجاد شده است همچنین بسطح 2/50 

مترمربع از فضاي راه پله تبدیل به بناي مفید شده است
در زیرشیروانی بمساحت 34/81 متر مربع توسعه بنا دارد همچنین بسطح 56/79 متر  -4
مربع از سطح انباري هاي احداثی بیشتر از مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر باب انباري) 

می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي  -5
احداثی پس از اجراي کامل ساختمان و در زمان صدور گواهی پایانکار انجام خواهد پذیرفت

تخلف انجام گرفته کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است-6
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت امعان نظر و صدور دستورات  مقتضی به حضور 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

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا پورعبدالهی نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.95.18771 مورخ 95.10.7 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903202865 مورخ 

96.8.13 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 7 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 

92663 مورخ 97.5.16 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به 
شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 116928000(یکصد و  شانزده میلیون و  نهصد و  
بیست و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید. راي صادره قطعی و الزم 

االجراست.

جریمه 162.4  0
 

0  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/03 3/97/21313 رسیدگ
ي 

 مجدد

پیچ آج  
بیشه   
سمیه 24 
-انتهاي 
 کوچه

3-2-10900-470-1-0-0 77
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 24679725(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  هفتاد و  نه هزار و  هفتصد و 
 بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1.5
 

0  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت حدودا 162/40 متر مربع که وضع موجود بصورت 2 واحد تجاري( آهنگري) فاقد 

 بالکن و فاقد تابلو بمساحت هاي 111/16 متر مربع و 51/24 متر مربع می باشد
که برابر صورتجلسه مورخه 97/6/3 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده   
خالف جدیدي مشاهده نگردید و با توجه به طرح تفصیلی   جدید ملک مورد نظر در داخل 

حریم شهرقرار دارد  و فاقد کاربري می باشد  همچنین برابر نظریه واحد محترم
نقشه برداري   در ذیل شیت شهر پیوست اعالم شده باتوجه به اینکه ملک فوق فاقد  

کاربري بوده وشبکه معابر در طرح تفصیلی تعریف نگردیده تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی 
.باشد  .مراتب جهت دستورتقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تبدیل راه پله به بناي مفید 
در همکف و طبقات و عدم رعایت عقب سازي در طبقه سوم، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 75,297,600(هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.41  1
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/06/03 3/97/21322 بدوي شهدا کوي  
متحدین بن 
بست هشتم
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراري پروانه مسکونی به شماره 94**--**
مورخ 96/04/25 به صورت 3/5 طبقه با انباري در زیر شیروانی به مساحت 1027.37مترمربع

 
در 6واحد مسکونی و رعایت دومتر عقب سازي به مساحت  11.26مترمربع در طبقه *--**

.سوم صادرگردیده است
ساختمان در مرحله اجراي نازك کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه **--**

 برداري تفکیکی ارائه شده داراي کاهش بناء
در طبقه همکف به مساحت 14.9مترمربع در طبقه اول و دوم هرکدام به مساحت **--**

  14.84مترمربع
کاهش بناء در طبقه سوم نسبت به پروانه صادره به مساحت 3.58مترمربع**--**

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 15.76مترمربع**--**
:می باشد و موارد تخلف زیر در محدوده 5% زیربناي پروانه مشاهده گردید**--**

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به مساحت مفید مسکونی به مساحت 3.85**--**
 مترمربع در طبقه اول و دوم و 3.45مترمربع در طبقه سوم در مجموع 11.15مترمربع

 عدم رعایت دومتر عقب سازي در طبقه سوم به مساحت 11.26مترمربع**--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(رعایت دورگردش 5متر در زمان پایانکار **--**

الزامی است)
.دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

شایان ذکر است مساحتهاي اعالمی در پروانه به اشتباه با مساحت پاسیو ذکر شده **--**
است که در محاسبات نیز مالك مساحت پروانه کسر گردیده است و در صورت کسر مساحت 

 پاسیواز مجوز
.صادره درز مان پروانه کاهش بناء ساختمان بیشتر می باشد**--**

 .مراتب جهت صدورگواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف 
الی سوم و انباري در زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 12,896,000
(دوازده میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.32  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 3/97/21334 بدوي دیانتی  
خیابان 

بامروت بن 
   بست دوم
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 117 به تاریخ 95/10/25 به صورت 
3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بال زیربنا 342.88 متر مربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 2.08 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 6.24 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.08 مترمربع  -2
(

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد   *--* 
بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.11 مترمربع می باشد

با توجه به تخلف زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه صادره ، ملک مشمول  *-----*
تبصره 7 نمی گردد

رعایت پارکینگ برابر نقشه هاي ارائه شده همانند نقشه هاي زمان صدور  *-------*
پروانه می گردد

رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*
ضمنا حد غرب برابر نقشهاي ارائه شده به طول 13.68 متر می باشد که با  *---------*

حد غرب در پروانه صادره به طول 13.53 متر ، داراي مغایرت می باشد

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *----------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 348,750,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  

پنجاه هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 3/97/21337 تجدید 
نظر

سه راه  
فرزانه 
ارشاد 

بعدازموسس
ه مهر اولین 
بن سمت 
راست 

ساختمان 
سعید

3-3-10401-5-1-0-0 78
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 7,075,856(هفت میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  

پنجاه و  شش)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 15.53  1.5
 

303750  , 1382 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 465600000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد هزار 

)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 29.1  0
 

3100000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 
273 به تاریخ 80/12/25 و گواهی عدم خالف به شماره 4278 به تاریخ 81/03/01 و گواهی 

پایان کار به شماره 24615 به تاریخ 82/09/11 می باشد
الزم به توضیح می باشد که پایان کار صادره به صورت 3 طبقه در 3 واحد مسکونی بر  *--*

روي پیلوت صادر گردیده شده و در آن زیر بنا راه پله به بام لحاظ نشده بوده است
حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده مالکین هر کدام از 3 واحد مسکونی بر  *----*

خالف قانون تملک آپارتمانها  اقدام به تبدیل محوطه مشاعی به 3 باب مغازه فاقد بالکن و به 
: مساحت هاي ذیل با قدمت سال جاري (1396 ) نموده اند

یک باب مغازه به مساحت 9.85 متر مربع که از حداقل مجاز یک واحد تجاري به سطح  -1
 2.15 متر مربع کمتر می باشد

یک باب مغازه به مساحت 9.76 متر مربع  که از حداقل مجاز یک واحد تجاري به سطح  -2
 2.24 متر مربع کمتر می باشد

یک باب مغازه به مساحت 9.49 متر مربع  که از حداقل مجاز یک واحد تجاري به سطح  -3
 2.51 متر مربع کمتر می باشد

 در مجموع به سطح 29.10 متر مربع *---*
 *----* حداقل مساحت واحد تجاري 12 متر مربع می باشد *-----*

: ضمنا داراي اضافه بنا همزمان ساز بعد از پایان کار به شرح ذیل می باشد *--*
اضافه بنا همزمان ساز در همکف به سطح 10.70 متر مربع -1

اضافه بنا همزمان ساز در طبقه اول  به سطح 1.61 متر مربع -2
اضافه بنا همزمان ساز در طبقه دوم به سطح 1.61 متر مربع -3
اضافه بنا همزمان ساز در طبقه سوم به سطح 1.61 متر مربع -4

 در مجموع به سطح 15.26 متر مربع *----*
الزم به توضیح می باشد با توجه احداث 3 باب مغازه و برابر ضوابط جاري داراي  *------*

 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
سرویس بهداشتی 1/20 در مغازه ها تعبیه نشده است *-------*

عملیات احداثی بنا به پایان رسیده است *--------*
 ارتفاع مغازه 2.50 می باشد *---------*

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 193914 به تاریخ 96/09/28 دبیرخانه کمسیون ماده 
به حضور تقدیم می گرد
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0

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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،ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري 
(احداث بالکن تجاري)  به متراژ 21 مترمربع و متراژ 10مترمربع بصورت نگهبانی حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  16,861,500
(شانزده میلیون و  هشتصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 31  2
 

219375  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/13 3/97/21343 تجدید 
نظر

هالل احمر  
ولی عصر 
جنب  
ترابري  
هالل احمر

3-3-10446-2-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراماً
برابر نامه دفترخانه شماره 267 رشت و نامه شماره 960911-96/11/10 شعبه اول اجراي 

احکام مدنی دادگستري رشت در خصوص انتقال اجرایی اجاره یکباب گاراژ محصور بمساحت 
 1051 متر مربع

. در پالك ثبتی 77/339
مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر کپی سند مالکیت بصورت قطعه زمینی محصور 

 بمساحت کلی 3280.91 متر مربع (قطعه سوم تفکیکی)
که به دوقطعه مجزي درآمده که بخشی از آن قبال بصورت گاراژ مسافربري رشت به انزلی 

. مورد استفاده بوده  و داراي اعیان مخروبه و فاقد سربندي میباشد
و قسمت دیگر آن مشتمل بر دو باب مغازه هر کدام دو دهنه بمساحت  مجموعاً 119.36 متر 
مربع  که وضع موجود باب اول (ورودي سمت چپ ) فاقد سربندي و باب دوم (ورودي سمت 
راست ) با فعالیت شغلی تعمییرگاه و همچنین  5 باب حجره داخل گاراژ بمساحت  259.90 

 متر مربع
. که بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 71/06/15  میباشند

داراي بالمانع شماره 3/33/37033 - 92/12/18 جهت پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و  
. اصالح سند مالکیت  میباشند

مغازه دوم داراي بالکن در حد 1/2 بوده که بابت آن داراي گزارش شماره 9827 مورخ 
74/06/09 و سوابق در پرونده درآمدي شماره 37987 میباشند که در بالمانع قبلی اشاره اي 

. به آن نگردیده است
تعداد حجره هاي داخل محوطه 6 باب است که در زمان ارسال به کمیسیون 5 باب گزارش 
گردیده که یک باب آن بدلیل دارا بودن پروانه کسب به کمیسیون ارسال نگردیده وضع 

.موجود آن بصورت یکدست ساز است
وضع موجود ؛

داراي اتاق نگهبانی بسطح حدود 10 متر مربع در محوطه با قدمت قبل از بالمانع مذکور بوده 
. که اقدام به تعمییرات آن نموده اند و فاقد سوابق است

حجره دوم بصورت چوبی بسطح حدود 6 متر مربع و حجره پنجم بصورت فلزي بمساحت  
. حدود 15 متر مربع  داراي بالکن فاقد مجوز با قدمت قبل از بالمانع مذکور است

برابر خط پروژه پیوست بشماره 1075 مورخ 97/03/07 بسطح حدود 134.12 متر مربع از 
. پالك کلی در ضلع شمال و شرق در تعریض خیابان 12 و 20 متري قرار دارد

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 راي تخریب و اعاده به وضع سابق ، کسري پارکینگ تجاري منتفی 
اعالم میگردد .

سایر 50  0
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/03 3/97/21354 رسیدگ
ي 

 مجدد

امین ضرب  
جنب بانک 
قرض 

الحسنه مهر 
ساختمان 
گیل بام

3-2-10083-302-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  شماره 245 مورخ  1373/11/25 
بازیربناي اصالحی همکف بصورت یکباب مغازه بسطح 20/8 مترمربع ونیم طبقه بالکن 

 تجاري بسطح 16/2مترمربع وبازیربناي 380/54 مترمربع
بوده وپس از آن باتوجه به کاهش ارتفاع مغازه به 2/4 متر آنرا تبدیل به پیلوت وهمچنین 
بالکن مغازه را تبدیل به مسکونی نموده بود  که براین اساس براي آن گواهی پایانکار به 

  شماره 52158  مورخه 91/5/7 بازیربناي    431/42
مترمربع در6 واحد مسکونی  با دوباب پارکینگ صادرگردیده است  متعاقب آندرخصوص    

 .  :درخصوص
تبدیل قسمتی از پیلوت بسطح 49/06مترمربع به یکواحد مسکونی  و  مابه التفاوت افزایش   
بناي مازاد برتراکم  با کسري پارکینگ داراي سوابق درواحد خالف می باشد  که برابر تصمیم 

مورخه 97/4/23 کمیسیون محترم ماده صد در
خصوص تخلفات صورت گرفته درخواست بررسی مجدد گردیده ومجددا مالک از تبدیل 
پیلوت به مسکونی منصرف واقدام به تبدیل آن به تجاري ( دفتر کار ) با ارتفاع 2/4 متر را 

 نموده بود که  زیربناي آن 49/06 مترمربع وکسري دو واحد
پارکینگ تجاري داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 97/6/3  
کمیسیون ماده صد محکوم به اعاده به وضع اولیه گردیده که مالک نسبت به اجراي راي 

 . اقدام نموده وخالف جدیدي مشاهده نگردید
ضمنا باتوجه به  خط پروژه شماره 303 مقدار عقب نشینی رعایت وتجاوري به شارع عام   

 . ندارند مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

248,052,000(دویست و  چهل و  هشت میلیون و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 59.06  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/03 3/97/21358 بدوي خ شهدا -خ 
 رسالت 
-کوچه 

گالیل نبش 
مصالح 
فروشی 
خندان

3-2-10206-32-1-0-0 78
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی مرحله اول بشماره 156 
مورخ  1396/10/17  بصورت 3/5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی   در 3 واحد مسکونی 

  با زیربناي 466/03 متر مربع
و متعاقب آن در حد اجراي پی  بدون اضافه بنا داراي پروانه مرحله دوم  بشماره 510609   

مورخ 1396/12/21 میباشد. عملیات ساختمانی همکف در حد اسکلت و طبقات در حد سفید 
.کاري میباشد و در زیر شیروانی دیوار چینی صورت نگرفته است

حالیه طبق نقشه تفکیکی ارائه شده ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) از  
.سوي متقاضی موارد زیر مشاهده گردید

اضافه بنا در همکف  و طبقات بسطح 54/08 متر مربع ( هر طبقه  و همکف  بسطح   -1
13/52 متر مربع )

داراي کاهش سطح راه پله  و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بسطح  کلی 4/98 -2
متر مربع  میباشد.( همکف بسطح 0/33 متر مربع و هر طبقه بسطح 1/55 متر مربع)

درب هاي پارکینگ اجرا نگردیده است. رعایت تعداد پارکینگ میگردد. رعایت تعداد  - 3
.درب و طول آنها مطابق زمان پروانه  در زمان پایانکار الزامی است

رعایت ارتفاع 2/40 متر در همکف و رعایت  عقب نشینی در زمان پایانکار مطابق پروانه  -4
.الزامی است

سطح اشغال مجاز 55%  سطح اشغال مورد استفاده 63/90 % میباشد  -5
.داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 5/55  متر مربع ( درآمدي) میباشد -6

ضمناً داراي کاهش سطح زیربنا در زیر شیروانی  بسطح 5/52 متر مربع میباشد و از  ***
آنجائیکه در زیر شیروانی دیوار گذاري صورت نگرفته است

مساحت انباري ها بر اساس نقشه تفکیکی ارائه شده میباشد هر گونه تغییر بعد از دیوار    
.چینی در زمان پایانکار قابل بررسی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند 
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21358 مورخ  ***
.1397/06/03 میباشد

***.مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درـمدي تقدیم حضور میگردد
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اضافه بناي طبقات 
همکف الی سوم و انباري در زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

186,581,250(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  هشتاد و  یک هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.25  0.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 3/97/21362 بدوي  
پیرکالچاي-

خ پیر 
کالچاي  11
- فرعی اول

3-2-10266-8-1-0-0 78
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 طبق سند مالکیت  مفروزي بمساحت 214 متر مربع  داراي پروانه 
ساختمانی مرحله اول بشماره 217 مورخ 1396/12/21  بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت  با 

.زیربناي 378/34 متر مربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت  و فاقد سربندي میباشد. با توجه به  آخرین   نقشه 

برداري  وضع موجود  ارائه شده ( مندرج در سیستم) مساحت عرصه   وضع موجود بمساحت 
 . 213/01 متر مربع میباشد

 حالیه طبق پالن معماري ارائه شده داراي مغایرت به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 15/82 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  بسطح  43/96 متر مربع ( هر طبقه  بسطح 21/98 متر  -2
مربع)

 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 20/47 متر مربع -3
از آنجائیکه حد عملیات ساختمانی در حد اسکلت و بدون اجراي سربندي میباشد با  -4

توجه به پال ن معماري  ارائه شده در زیر شیروانی  داراي  2 انباري بسطح  بیشتر 5 متر مربع 
 ( حد مجاز) دارد که بسطح  7/51 متر مربع داراي  اضافه بناي تراکمی( درآمدي)

وسرویس بهداشتی بسطح 2/14 متر مربع   نیز در زیر شیروانی داراي اضافه بناي تراکمی  ( 
.درآمدي ) میباشد

رعایت پارکینگ میگردد. و درب هاي پارکینگ  اجرا نگردیده است و رعایت ارتفاع   -5
.2/40 متر  پیلوت در زمان پایانکار الزامی است

.سطح اشغال موجود 70/70 % وسطح اشغال مجاز 60 % میباشد
ازآنجائیکه دیوارچینی صورت نگرفته هرگونه مغایرت پس از دیوار چینی در زمان پایانکار 

.قابل بررسی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف  دارند 
.مراتب جهت  دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/97/21362 مورخ  ****
****.1397/06/03 میباشد. مراتب جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و وضعیت 
ظاهري ساختمان که در عکسهاي تقدیمی پیوست میباشد ، باستناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداریها در خصوص یکباب ساختمان مسکونی ویالئی به مساحت 63/13
 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

3472150(سه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 63.13  0.5
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 3/97/21369 بدوي آج بیشه-  
خ امام رضا  
طالقانی

3-3-10364-68-1-0-0 78
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
باب خانه و محوطه به مساحت 174.80مترمربع که از بابت اعیان

یک طبقه ویالئی به مساحت 63.13مترمربع با مصالح آجري و سقف شیروانی **--**
.وسرویس فاقد سابقه در شهرداري می باشد

.با توجه به تاریخ نصب کنتور قدمت احداث بناء سال 74 می باشد**--**
.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

قرار دارد  r112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
. تراکم مجاز 60-80% می باشد

.بنابراین کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد**--**
.با توجه به خط پروژه شماره 1262 فاقد عقب نشینی از انتهاي بن بست می باشد**--**

.سطح اشغال 36.11% می باشد**--**
.ضمناً کرسی اعیان تخریبی در حیاط موجود می باشد که جمع آوري گردیده است**--**

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اعتراض آقاي سید علیرضا نویدي ؛ نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر به شماره 3.94.16615 مورخ 94.12.4 مطروحه در دیوان عدالت اداري که 

جهت رسیدگی بشماره دادنامه 9609970956700695 مورخ 96.4.25 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 17 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 198304 مورخ 
96.10.4 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته و با توجه به  انتخاب کارشناس وفق 
مقررات و تعین ارزش سرقفلی به مبلغ 3000000000 ریال با نقض راي تجدیدنظر به 
شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم  به پرداخت 
جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره به شماره 96138 

مورخ 97.5.21 به مبلغ 600000000(ششصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 50.68  0
 

3560000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/27 3/97/21381 رسیدگ
ي 

 مجدد

استخر -  
روبروي 
محیط 
زیست 

جنب دفتر 
خدمات 
 خودرویی
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در خصوص  کسري یک قطعه پارکینگ به متراژ 25 مترمربع ،  راي فوق الذکر،  به 
مبلغ 89,000,000(هشتاد و  نه میلیون ) ریال تایید می گردد

جریمه 25  1
 

3560000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض آقاي سید علیرضا نویدي نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر به شماره 3.94.16615 مورخ 94.12.4 مطروحه در دیوان عدالت اداري که 

جهت رسیدگی بشماره دادنامه 9609970956700695 مورخ 96.4.25 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 17 دیوان عدالت اداري براي رسیدگی به این کمیسیون  ارجاع 

گردیده ، مجدداً رسیدگی گردید با عنایت به محتویات پرونده ، نتیجتاً راي تجدیدنظر 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید.راي صادره قطعی و 

الزم االجراست.

جریمه 90.82  0.5
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ به متراژ 75 مترمربع ، ضمن نقض راي فوق 
الذکر، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 534000000(پانصد و  سی و  چهار میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

3560000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده طبق پروانه ساختمانی بشماره  54 مورخ 1393/07/22با **--**
استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 85/73متر مربع بصورت یک دستگاه

ساختمان بتنی  4/5 طبقه به انضمام زیر شیروانی در 3واحد مسکو نی با **--**
:زیربناي533/33متر مربع صادر گردیده که از بابت موارد زیر برخالف مدلول پروانه بشرح
احداث مغازه دو دهنه  جداساز بمساحت 50.68 مترمربع با اسکلت فلزي فاقد **--**
بالکن و در مرحله بهره برداري بصورت داروخانه جوادي (داراي تابلو به 8*1.50 متر) در 

حیاط و با قدمت سال 93
عدم اجراي آسانسور در طبقه همکف و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت **--**

.3.47 مترمربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از سه واحد به چهار واحد مسکونی به مساحت **--** 

 74.1مترمربع
ا توجه به ضوابط  و از آنجایی که احداث مغازه باعث حذف دو واحد  پارکینگ **--**

مسکونی گردیده ، لذا داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري  و یک واحد کسري پارکینگ 
.مسکونی میباشد

با توجه به متراژ تخلف و با عنایت به تبصره 7 (سقف تراکم ) بمساحت 85.73 **--**
.مترمربع مازادبر تراکم دارند

با توجه به عدم اجراي آسانسور در همکف وبا عنایت به اینکه یک درصد از 5درصد **--**
تراکم تشویقی آسانسور در زمان صدور پروانه در همکف  محاسبه گردیده بمساحت  1.62 

.مترمربع مازاد بر تراکم دارند
                                       

**************************************----------------
*******************************

از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح و راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره **--**
16615مورخ 94/12/04 مبنی بر تخریب مغازه و جریمه 90/82مترمربع اضافه بناء و سقف 

.تراکم و کسري یک واحد پارکینگ مسکونی  می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده  مشاهده شد ساختمان در مرحله نازك **--**

 کاري متوقف وعالوه بر مغازه موجود
بخشی از پیلوت تبدیل به تجاري شده است و طبقه اول به صورت انبار تجاري در **--**

.حال استفاده می باشد
که در خصوص تعیین میزان تخلفات جدید پس از اجراي راي و ارائه نقشه **--**
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.مشخصات در پرونده جداگانه  اظهارنظر خواهد شد
ضمناً کاهش زیربنا در طبقات اول تا چهارم بمساحت 8.16 مترمربع(هرطبقه 2.04 **--**

مترمربع)
. و کاهش سطح انباري و راه پله به بام بمساحت 1.22 مترمربع دارند**--**

                                        
*******************************-----------------------

**********************************
در حال حاضر با توجه به راي دیوان عدالت اداري به شماره بایگانی 951359مورخ **--**

96/04/25 مبنی بر رسیدگی مجدد
.مراتب جهت تعیین تخلفات قبلی  به حضور تقدیم میگردد  **--**

                                        
*******************************-----------------------

**********************************
طی بازدید مجدد مشخص گردید که توسعه بناي تجاري صورت گرفته برچیده شده و مغازه 
اجرایی برابر گزارش خالف و آراي صادره کمیسیون ماده صد به مساحت 50.68  متر مربع 

 می باشد و تخلف جدیدي مشاهده نگردید
 مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *--*

مراتب جهت صدور دستورا ت مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 

شماره 950997095570343 مورخ 1395/02/11 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 36057 مورخ 97/02/31 اصول فنی ، 
بهداشتی و شهرسازي 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 191/17 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ 
یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 97/213 
مورخ 1397/05/22 به مبلغ 789600000(هفتصد و  هشتاد 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 36.3  0
 

1100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/06 3/97/21385 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
مدرس 

جنب آتش 
نشانی 

نمایشگاه 
اتومبیل 
 پاردیس

3-1-10288-2-1-0-0 78
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک قطعه زمین به مساحت 
 190.26 مترمربع می باشد

داراي اعیان بدون مجوز به صورت دفتر کار نمایشگاه اتومبیل مورد استفاده می گردد *--*
 داراي تابلو به ابعاد 3 متر * 8 متر می باشد *---*

داراي سوابق گزارش و پرونده خلف و راي بدوي  کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت  *-*
: جریمه  و راي  تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بنا  به شرح ذیل می باشد

اعیان تجاري به سطح 36.30 متر مربع -1
محو.طه باز تجاري به سطح 153.96 متر مربع -2

 در خصوص تخلف مذکور داراي راي دیوان عدالت اداري نیز می باشد *-*
با توجه به ارائه نامه شماره ص 142 / 11001 / 97 به تاریخ 97/03/16 شرکت سهامی  *--*
برق منطقه اي گیالن به شرکت توزیع برق استان، ملک در خارج از فاصله 9.10 متري از 

 حریم برق واقع شده است
باستناد خط پروژه شماره 720 به سطح 22.65 متر مربع از عرصه در تعریض بلوار  *----*
51 متري واقع گردیده است ، همچنین به سطح  17.96 متر مربع از عرصه ملک در کاربري 

 حریم فضاي سبز خطوط انتقال نیرو واقع شده است
: با توجه به ضوابط جاري تخلف به شرح ذیل می باشد *-----*

 احداث اعیان بدون مجوز به سطح 36.30 متر مربع -1
با توجه به عرصه موجود رعایت پارکینگ می گردد *---*

عرصه ملک به سطح 153.96 متر مربع به صورت تجاري ( پارکینگ نمایشگاه )  *----*
مورد بهره برداري واقع می گردد

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 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 

257,224,800(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 153.11  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/06/13 3/97/21388 تجدید 
نظر

25متري  
متحدین-خ 
شهدا-ك 
  هفدهم
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
91729 مورخ 97.05.15 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی دوباب مغازه بمساحت هاي 16.47 مترمربع و 17.32مترمربع  را به مبلغ 
1.521.000.000 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 304200000
(سیصد و  چهار میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.8  0
 

3360000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

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 273,873,600(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  

هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 54.34  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

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
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شرح راي نوع 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 شماره 34 مورخه 96/2/25  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی درهمکف بسطح 14/18 مترمربع ودرطبقات 

 بسطح 138/93
مترمربع درمجموع بسطح  153/11 مترمربع بصورت  4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی 
وزیرشیروانی بصورت 4 باب انباري  بازیربناي کل  639/45  مترمربع صادرگردیده عملیات 

ساختمانی درحد
 : سفیدکاري است    وتا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به حدود 3/4 متر و   تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب  -1
.  مغازه به مساحتهاي باب اول 16/48 مترمربع  وباب دوم 17/32 مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 46/24  مترمربع ( هرطبقه  -2
. 11/56 مترمربع )

 . کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند -3
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/9مترمربع ودرطبقات اول الی چهارم بسطح 7/2    -4

. مترمربع  ( هرطبقه بسطح 1/8 مترمربع ) وتبدیل آن به بناي مفید
ضمناافزایش بناي فوق بیشتر از 5درصدزیربناي پروانه صادره می باشد .  رعایت عقب 
نشینی گردیده ودرهمکف بسطح 2/12 مترمربع  ودرزیرشیروانی بسطح 12/16 مترمربع 

 . داراي کاهش بنامی باشد
ضمن اینکه رعایت ارتفاع پیلوت به 2/4 متر در زمان صدور گواهی پایانکار الزامی می باشد   

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

78
8

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 61,968,750(شصت و  یک 
میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  1
 

1020000  , 1382
 , 1394

مساحت کسري پارکینگ 1397/06/06 3/97/21389 بدوي میدان امام 
حسین 
-شهرك 
صبا کوچه 
شهید 
یعقوبی 

-ملک دوم 
-سمت 
راست

3-2-10264-1-1-0-0 78
9

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 283,800(دویست و  هشتاد و  سه هزار و  هشتصد)  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 3.44  1.5
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 هیات کارشناسی 

بشماره 74517  مورخ 97.04.24معادل 106000000(یکصد و  شش میلیون ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 79.51  0
 

219375  , 1382
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/06 3/97/21389 بدوي میدان امام 
حسین 
-شهرك 
صبا کوچه 
شهید 
یعقوبی 

-ملک دوم 
-سمت 
راست

3-2-10264-1-1-0-0 78
9

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط مامور خالف ناحیه 1 بر اساس مشاهدات بیرونی و عدم حضور 
و بر اساس اطالعات موجود در سیستم  و پیگیري مالک باستناد اخطاریه ناحیه ( بپیوست)
طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت  :شهرسازي منطقه ( سرا)  بصورت
مشتمل بر 5 واحد تجاري  عرصه 171/31 متر مربع که وضع موجود بصورت یک قطعه زمین
واحد مسکونی با زیر بناي 56/37 متر مربع با -1:فاقد بالکن و یکواحد مسکونی  شامل

تعداد 3 واحد تجاري(فاقد بالکن) در حد جنوب بمساحت 48/44 متر -2قدمت سال1357
فاقد تابلو و 2 باب دیگر در زمان  مربع با قدمت سال1382 یکی با فعالیت پیرایش مردانه
تعداد 2 واحد تجاري(فاقد بالکن) در حد غرب بمساحت 31/07 متر -3بازدید تعطیل بود

توضیح اینکه بابت واحد مسکونی مربع با قدمت سال 1394که در زمان بازدید تعطیل میباشد
با زیر بناي 84 متر مربع داراي بالمانع شماره  3/33/22256 مورخ 1381/08/22 از 

.ولی بابت واحد هاي تجاري بالمانعی از شهرداري اخذ ننموده اند شهرداري دریافت نموده اند
واحد کسري پارکینگ تجاري دارند.2 واحد با قدمت سال 1382 و 2 واحد با قدمت سال  4 
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز  به انعکاس وضع موجود بر 1394
طبق گزارش ناحیه اقدام به .روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد

تعمیرات داخلی مغازه هاي حد جنوب ( از قبیل کاشی کاري و گچ کاري ونصب کرکره برقی) 
باتوجه به غیابی بودن گزارش ,در صورت ارائه نقشه برداري وضع موجود از .و... نموده است
مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم سوي مالک چنانچه مغایرتی باشد قابل رسیدگی میباشد

.میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
77202 مورخ97.04.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.800.000.000 ریال تعیین و برآورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 360000000(سیصد و  شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 25.37  0
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/06/13 3/97/21393 بدوي بلوار ش  
انصاري-خیا
بان ارشاد   

بعداز 
موسسه 
نازائی مهر

3-3-10401-23-1-0-0 790

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 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 

213,074,400(دویست و  سیزده میلیون و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 126.83  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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 مبلغ299,779,200(دویست و  نود و  

نه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.61  2
 

3360000  , 1395 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 
14 به تاریخ 95/03/30 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و زیر شیروانی در انباري با 

 زیر بناي 846.04 متر مربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسلکت و آجر چینی می باشد *--*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 6.51 متر مربع -1
تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 25.37 مترمربع -2

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 الزامیست *--*
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 30.04 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3

7.51 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.45  متر مربع و در  -4

 طبقات مجموعا به سطح 6.88 مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 126.82 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5
 با توجه به احداث یک باب مغازه داراي کسري یک واحد پارکینگ تجاري می باشد -6

با توجه به افزایش تعداد طبقات رعایت ضوابط آتش نشانی الزامی می باشد -7

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 188047 به تاریخ 96/09/21 تصمیم کمیسیون ماده 
صد به حضور تقدیم می گرد

790
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 دیوان عدالت اداري و توجهاً به مدافعات مالک 
ضمن نقض راي تجدیدنظر و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

195615-96/9/30 و 110744مورخ 97.6.11در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را 
به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  96000000

(نود و  شش میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 188.71  0
 

112500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/17 3/97/21407 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
مدرس به 
طرف نیروي 
دریایی 
اتوگالري 
تکران به 
سمت 
میدان 
نیروي 
دریایی 
-روبروي 
وارش

3-1-10077-54-1-0-0 791

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه حدود  204/06  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز

 . اقدام به احداث بنا بصورت  دوباب مغازه و یکباب دفترکار  بازیربناي 
یکباب مغازه به شغل رنگ اتومبیل بازیربناي 37/83 مترمربع فاقد بالکن وداراي تابلوي  -1

 . بنر فاقد نورپردازي به ابعاد حدود 3متر×3 متري می باشد
یکباب مغازه به شغل پنچر گیري  بازیربناي 8/36 مترمربع فاقد بالکن وداراي تابلوي    -2

 . بنر فاقد نورپردازي به ابعاد حدود 1 متر×3 متر می باشد
یکباب دفترکار باسرویس بهداشتی درداخل محوطه  بازیربناي 16/85 مترمربع فاقد   -3
بالکن و تابلو می باشد کال  با نوع اسکلت   بلوکی و برابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال   

 . 1378  را نموده
تبدیل مابقی عرصه به محوطه تجاري بسطجح  141/02 مترمربع  را نموده وبا عنایت به   -4
سطح موجود فاقد کسري  پارکینگ   می باشد .  که درخصوص موارد فوق داراي گزارش 

 درواحد خالف
 بوده که درکمیسیون ماده صد درحال بررسی است

حال با عنایت به اخطاریه پیوست به شماره 216318 مورخه 96/10/26 باتوجه به نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تخریب دفترکار برابر بازدید مجدد به عمل آمده 

دفترکار
بسطح 15/35 مترمربع تخریب وسرویس بهداشتی بسطح حدود 1/5 مترمربع  واستفاده از  
 فضاي باز تجاري بسطح 141/02 مترمربع اصالح میگرددضمن اینکه ردیفهاي اول ودوم
 S321 به قوت خود باقی است . توضیح اینکه براساس طرح تفصیلی جدید ملک در پهنه

 واقع گردیده است . ( کارگاه هاي تولیدي وتجاري )
ضمنابه  جهت مشخص شدن میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه و به  
.جهت مشخص شدن   میزان حریم برق و وضعیت آن نیاز به استعالم از اداره مربوطه میباشد
الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد . مراتب 

  .  باتوجه به اخطاریه پیوست  جهت دستور تقدیم میگردد

791
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ150381000(یکصد و  پنجاه 

میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 32.34  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/13 3/97/21409 بدوي خ شهداء -  
کوي 

متحدین   
بن بست 15

3-3-10150-7-1-0-0 79
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  106 مورخه 96/6/9 
می باشد که  بصورت  2 طبقه بازیرشیروانی بر روي پیلوت در2   واحد مسکونی بازیربناي کل 

 269/94 مترمربع
بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري است 

:   وباتوجه به نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهکف بسطح 10/78 مترمربع -1 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 21/56 مترمربع ( هرطبقه 10/78 مترمربع )  -2
 . بسطح 10/78 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند -3

رعایت عقب نشینی وپارکینگ گردیده ودرزیرشیروانی بسطح 4/04  مترمربع نسبت به 
زیربناي پروانه  کاهش بنا دارند حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي صفرمحمد اعتمادي موضوع گزارش شهرداري 

منطقه 3 رشت مبنی بر احداث بناي مسکونی بصورت یکباب خانه مسکونی ویالیی به 
متراژ 12 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 3948756(سه 
میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه و  شش) ریال صادر و اعالم 

میدارد. ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛ مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعیان در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد. 

جریمه 12  1
 

329063  , 1386 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/17 3/97/21410 بدوي مدرس اج  
بیشه  

فرودین بن 
ثابت 2 
متري

3-2-10276-162-1-0-0 79
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 100 مترمربع و براساس نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر 

مهندس نقشه بردار گردیده
به مساحت عرصه 94/85 مترمربع  مشتمل بر  یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه  
بازیربناي  72 مترمربع که درخصوص آن داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 84/10/1  

 کمیسیون ماده صد می
باشد که بااخذ تعهد ثبتی مبنی بر عدم رعایت عقب نشینی محکوم به پرداخت جریمه 

 .  . گردیده فاقد کسري پارکینگ می باشد

متعاقبا مالک اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم  بسطح حدود 12 مترمربع  با اسکلت بلوکی 
وقدمت سال 1386 را نموده که دراین خصوص   داراي گزارش درسال 1396  درسیستم بوده 

 که درصورت
 . پرداخت خالف نیاز به گواهی از طریق واحد خالف می باشد

ضمنابرابر  خط پروژه  شماره 1964 تا ارائه سند مالکیت بسطح  5 مترمربع داراي عقب 
 . نشینی که از مقدار فوق بسطح 3/25مترمربع از اعیان احداثی برروي آن می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد 

79
3

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، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، 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  40920000(چهل 
میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 132  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 3/97/21411 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا   

چهاردهم

3-1-10087-42-1-0-0 79
4

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 مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  158,100,000

(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51  1
 

3100000  , 1393 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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  , 1393 کسري پارکینگ 1397/06/06 3/97/21411 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا   

چهاردهم

3-1-10087-42-1-0-0 79
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی   طبق فروش نامه عادي به عرصه بمساحت 100 متر مربع  
 که از بابت احداث یکباب ساختمان 2 طبقه

با قدمت سال 1393  با زیربناي 183 متر مربع  و کسري یکواحد پارکینگ  و و با درج  عدم 
رعایت نورگیر و داراي پنجره مشرف به سمت پالك همسایه در گزارش  ارسالی به کمیسیون

 
. داراي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/97/21411 مورخ 1397/06/06  میباشد 

حالیه طی بازدید بعمل آمده  ملک بصورت یکدستگاه ساختمان بتنی 2 طبقه  از نوع اسکلت 
بتنی  طبق  پالن معماري  موجود در پرونده واحد خالف  عرصه وضع موجود حدود   94 متر 

  مربع
در دو واحد مسکونی ، که عملیات ساختمانی همکف در حد دیوار چینی و طبقه اول در حد 

 .نازك کاري است
همکف بمساحت 90.53 مترمربع بصورت (55/53 مترمربع مسکونی ،  35 مترمربع -1

پیلوت)
. طبقه اول بمساحت 90.53  مترمربع-2

عدم رعایت حداقل مساحت  پاسیو (12 مترمربع ) و حداقل بعد(3 متر ) جهت نورگیري -3
فضاهاي اصلی  که وضع موجود مساحت پاسیو 3/47مترمربع با بعد (3.61 *0.96 ) 

 مترمیباشد
.که داراي پنجره مشرف به سمت پالك همسایه( فعالً زمین بایر) در طبقه اول میباشد

با توجه  دیوارچینی در همکف  داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد  و  داراي 2 درب -4
  لنگه اي  داراي باز شو بسمت شارع میباشد

. مغایرت مشاهده شده  نسبت به راي  بصورت زیر میباشد 
 داراي کاهش بنا بسطح 1/94 متر مربع نسبت به راي میباشد  ***

داري یک واحد کسري پارکینگ دیگر میباشد ***
با توجه به خط پروژه شماره 567 بمساحت 3/16  مترمربع داراي عقب نشینی از کوچه هاي  
6 متري حد غرب و جنوب میباشد( که از مقدار فوق بمساحت 2/50 مترمربع بصورت اعیان 

در هر طبقه میباشد.)
.مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

79
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 هیات کارشناسی 
بشماره 91747 مورخ 97.05.15 معادل 1154000000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 149.11  0
 

3300000  , 1396 1397/06/06 بالکن بدون پروانه  3/97/21413 بدوي بلوار امام 
علی آب و 
آسیاب بعد 
از کوچه الله 
روبروي غذا 
 خوري ترنج

3-1-10205-710-1-0-0 79
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 495,000,000(چهارصد و  نود و  
پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک باب خانه 
به مساحت 125 متر مربع می باشد

 ببراب نقشه برداري عرصه به سطح 125.22 متر مربع می باشد *--*
مالک اقدام به تبدیل بناي مسکونی به صورت  4 باب مغازه بانضمام بالکن در حد  *---*

: 1/3 به صورت اسکلت فلزي و سربندي خرپاي فلزي  با مساحت ها به شرح ذیل نموده است
 یک باب مغازه به سطح 31.62 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 6.10 متر مربع -1
یک باب مغازه به سطح 30.99 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 6.10 متر مربع -2

 
یک باب مغازه به سطح 31.74 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 6.20 متر  -3

 مربع
یک باب مغازه به سطح 30.75 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 5.80 متر  -4

 مربع

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در هر 4 باب مغازه احداثی می گردد *--*
 برابر ضوابط داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *---*

باستناد خط پروژه شماره 1383 به تاریخ 97/01/30 ، ملک فاقد عقب نشینی می  *----*
 باشد

 سال وقوع تخلف 1396 می باشد *-----*
 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 34/42 مترمربع با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 
57,825,600(پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 34.42  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/06/13 3/97/21415 بدوي شهدا   
دیانتی 

کوچه هفت 
تیر کوچه 
سوم پالك 

27  

3-3-10193-1-1-0-0 79
6

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسن یعقوبی 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 134/13 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 676,015,200
(ششصد و  هفتاد و  شش میلیون و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 134.13  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه بنایی گزارش نشده است لذا 
قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

ردتخلف 56.44  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 157/4مترمربع برابر سند   
مالکیت داراي پروانه مسکونی به شماره 162مورخ 95/12/28 به صورت 4/5طبقه با انباري 

 در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی با زیربناي 429/62مترمربع  می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.98 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم در مجموع  به سطح 109.12 مترمربع ( هر طبقه به  -2
سطح 27.28 مترمربع )

توسعه انباري در زیرشیروانی به سطح 5.03 متر مربع -3
در هنگام صدور پروانه به سطح 34.42 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -4

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -5

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی  با توجه به تبدیل واحد دوبلکسی در طبقه سوم  *-*
وچهارم به صورت دو واحد مجزاي ، و زیر بنا واحد به کسر توسعه بنا ، به سطح 56.44 متر 

 مربع
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان صدور پایان کار الزامیست  ( حد  *----*

شرق یک لنگه درب 4 متري و حد جنوب 2 لنگه درب 3 متري )
ضمنا  طول پخ دو گذر در پروانه صادره 1.8 بوده که در وضع موجود به طول 1.71  *-----*

 متر می باشد ، ضمنا با توجه به این وضع ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ، ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 88657-97/5/10 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  62096000(شصت و  دو میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 38.81  0
 

650000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/10 3/97/21417 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی بعد از 
کوچه 
شقلیق 

نرسیده به 
کوچه گل 
مینا جنب 
لوازم یدکی 
علیپور 
گالري 
 مرتضی

3-1-10205-683-1-0-0 79
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توضیحات بازدید احتراماً در راستاي طرح بررسی امالك تجاري واقع در بلوار امام علی (ع)مکان مورد نظر 
بصورت یکباب مغازه با اسکلت آجري بمساحت 38.81 متر مربع فاقد بالکن با فعالیت شغلی 
فروشگاه عرضه کاشی،سرامیک و ...داراي تابلو از نوع بنر بابعاد حدودي 1*4 متر  و به قدمت 
احداث حدودي 8 سال (تاریخ نصب کنتور برق سال 88)که از بابت آن هیچگونه بالمانعی 
ثبت سیستم شهرسازي منطقه نشده  و توسط مالک نیز ارائه نگردیده  است با توجه به 

ضوابط جاري سال ساخت فاقد کسري پارکینگ بوده ضمنا با عنایت به راي بدوي کمیسیون 
 محترم ماده صد بشماره 3/96/20181 مورخ 96/08/23 محکوم به تخریب بنا شده است

 m114 الزم به ذکر است با توجه به طرح تفصیلی ملک مورد نظر در کاربري *
(تجاري،اداري،خدماتی،مسکونی) قرار دارد

همچنین باستناد خط پروژه شماره 1383 پیوست فاقد عقب نشینی می باشد .مراتب جهت  
.هر گونه اقدام مقتضی بحضور 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 3 رشت بطرفیت خانم معصومه فیروزي طالمی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم بمتراژ 80.12 
مترمربع ، 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 103041مورخ 97/5/30 و عدم احراز ضرورت 
قلع مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 104156000(یکصد و  چهار میلیون و  یکصد و  پنجاه و  

شش هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 80.12  2
 

650000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 3/97/21420 بدوي بلوار امام 
علی توتدار 
ك زمان 
اصلی 

انتهاي ك

3-1-10205-709-1-0-0 79
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 24,375,000(بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

650000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 114
. متر مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان یک طبقه ویالیی با قدمت 1389 که بابت آن 
. بالمانعی ارائه نگردیده است

طبق نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 114.79 متر مربع و اعیان بسطح 80.12 
. متر مربع با مصالح سنگ بلوك
. یک واحد کسري پارکینگ

. بر اساس طرح تفصیلی در کاربري فضاي سبز قرار دارد و اعیان خارج از تراکم است
بنا به گزارش پیوست کارشناس خط پروژه منطقه به دلیل نسقی بودن ملک امکان تهیه خط 

.پروژه میسر نمیباشد
. مورد درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 6 متر خاکی

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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 111.47  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/06/17 3/97/21422 تجدید 
نظر

چهار راه 
گلسار    
شعاعی 1

3-2-10067-4-1-0-0 79
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در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 82.65  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

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 82.85  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/17 3/97/21422 تجدید 
نظر

چهار راه 
گلسار    
شعاعی 1

3-2-10067-4-1-0-0 79
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در خصوص اعتراض آقاي اکبر اسالم نژاد و شرکاء نسبت به راي شماره 3.97.21166 
مورخ 97.4.26  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 234.74 مترمربع به مبلغ  1168195200(یک میلیارد و  یکصد و  
شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.  

جریمه 234.74  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 38 به تاریخ 95/05/17به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی و انباري 

در زیر شیروانی  با زیربناي 559.29 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 43.62 متر مربع که از این مقدار به سطح 4.64 مترمربع به  -1
صورت سایبان احداثی در حیاط خلوت و  با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 189.56مترمربع ( هر طبقه به سطح 47.39  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 82.84 مترمربع  که از این مقدار به سطح  -3

 29.58 مترمربع آن احداث تراس غیر مسقف می باشد
( الزم به توضیح می باشد که متراژ طبقه مازاد اعالمی به کسر راه پله و راهرو انباري احداثی  
در وضع موجود و در مجموع به سطح 33.73 متر مربع بوده که در زمان پروانه صادره به 

سطح 55.03 متر مربع دریافت داشته است)
طبقه چهارم و پنجم به صورت دوبلکس می باشد *--*

حفره راه پله داخلی در طبقه پنجم از زیر بنا حذف شده است *----*
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 1.56  -5

مترمربع (هر طبقه به سطح 0.39 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 111.47 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -6

 همکف به سطح 4.91 متر مربع و طبقات به سطح 106.56 متر مربع )
با توجه به مساحت واحد مسکونی دوبلکسی در طبقات چهارم و پنجم که بیش از 180  -7
متر مربع بوده و پارکینگ قطعه 3 و 4 به صورت دوبل می باشد ( متعلق به طبقه 4و 5 - 

 دوبلکسی )
لیکن پارکینگ قطعه 4 برابر ضوابط مورد تائید نبوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی می باشد ( کسري پارکینگ به دلیل افزایش تعداد واحد و طبقه مازاد می باشد )
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد :  زیر بنا طبقه چهارم به کسر توسعه بنا در این  *--*

طبقه به سطح 82.65 متر مربع
مالک ملزم به رعایت تعداد 2 لنگه درب به طول 3 متر به جهت تردد خودرو برابر  *---*
ضوابط بوده که برابر نقشه هاي ارائه شده یک لنگه درب به طول 2.20 و یک لنگه درب به 

 طول 3.80 جانمایی شده است که در پارك حاشیه اي نیز تاثیر گذار نمی باشد
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*--------------------------------*
احتراما به استحضار می رساند با توجه به بازدید میدانی به همراه معاونت محترم و جانمایی 
پارکینگ  قطعه 4  و تایید آن از سوي آن مقام محترم ، آیتم شماره 7 در گزارش فوق به 

: شرح ذیل اصالح می گردد
با توجه به مساحت واحد مسکونی دوبلکسی در طبقات چهارم و پنجم که بیش از 180  -7
متر مربع بوده و پارکینگ قطعه 3 و 4 به صورت دوبل می باشد ( متعلق به طبقه 4و 5 - 

 دوبلکسی )

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 43537 به تاریخ 97/03/09 مبنی بر  *--*
مغایرت در متراژ ، به استحضار می رساند برابر بررسی مجدد پرونده ، هیچگونه مغایرتی 

مشاهده نگردید
مراتب جهت پاسخگویی با نامه مذکور  به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کریم مویدي خاجانی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر عدم رعایت عرض حیاط خلوت به مساحت 55.2 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 256680000(دویست و  پنجاه و  شش میلیون و 

 ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 55.2  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/06/10 3/97/21427 بدوي شهدا پشت  
قنادي 
گلستان  
مهتاب

3-3-10141-25-1-0-0 800

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 17.39 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ26,954,500(بیست و  شش میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد)  
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 17.39  0.5
 

3100000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء به شماره **--**
 123مورخ 96/08/03 به صورت 2.5طبقه در دو واحد مسکونی با زیربناي 252.22مترمربع

که با رعایت دو متر عرض حیاط خلوت و 17.39مترمربع سقف تراکم اعطائی **--**
 .صادرگردیده است

در حال حاضر ساختمان در مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم می باشد و تا این **--**
 مرحله با حذف دومتر حیاط خلوت و پوشش 100%در همکف

داراي اضافه بناء به صورت عدم رعایت دومتر حیاط خلوت به مساحت  18.4**--**
 مترمربع  به صورت  پیلوت در طبقه همکف

اضافه بناء به صورت عدم رعایت دومتر حیاط خلوت در طبقه اول و دوم هرکدام  به **--**
مساحت 18.4مترمربع  به صورت مسکونی

مجموع تخلف تا این مرحله 55.2 مترمربع می باشد و عدم رعایت سقف تراکم  **--**
.اعطائی به مساحت 17.39مترمربع می باشد

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(دربها در زمان بازدید انجام نشده بود)**--**
.رعایت برهاي اصالحی گردیده است**--**

با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اسکلت می باشد و با توجه به  پالن معماري **--**
ارائه شده اجازه احداث پنجره و بازشو به پالك همجوار را ندارند در غیر اینصورت داراي 

.اشرافیت می باشد
                  .مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

800

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 538,648,250
(پانصد و  سی و  هشت میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار و  دویست و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.29  1.75
 

3100000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/06/13 3/97/21431 بدوي شهداء 25  
متري 

شمالی سه 
راه 

پاستوریزه 
-پشت 

گاراژدافسار
ي -ك 

متقی -بعد 
 از 25 متري

3-3-10246-10-1-0-0 801

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  45027500(چهل و  پنج میلیون و  بیست و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.05  0.5
 

3100000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تخلف مربوط به کسري دو قطعه پارکینگ ،با عنایت به تایید ابقاء درب به 
طول 2.8 متر (باستناد گزارش کارشناس مورخ 97/06/03)کسري پارکینگ منتفی و 

به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 3/97/21431 بدوي شهداء 25  
متري 

شمالی سه 
راه 

پاستوریزه 
-پشت 

گاراژدافسار
ي -ك 

متقی -بعد 
 از 25 متري

3-3-10246-10-1-0-0 801

باتوجه به اینکه موضوع تخلف، احداث درب به طول 2.8متر برخالف ضوابط مجاز به 
سمت کوچه می باشد لیکن با عنایت به گزارش کارشناسی مورخ 97/06/03 مبنی 

براینکه احداث درب تاثیري در پارك حاشیه اي ندارد لذا ضرورتی به قلع آن به نظر 
نمی رسد واستقرار درب به طول 2.8 مورد تایید این کمیسیون می باشد. 

ردتخلف  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 24 **--**
 مورخ 96/02/20 به صورت 3.5طبقه با انباري در زیرشیروانی

با مجموع زیربناي 563.16مترمربع در 6واحد مسکونی و با استفاده از سقف تراکم **--**
.اعطائی در زمان پروانه صادرگردیده است

.در زمان بازدید در مرحله  اجراي نازك کاري بود **--**
تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر **--**

:خارج از تراکم و خارج از طول 60% مشاهده گردید
 اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت به مساحت 11.78مترمربع**--**

اضافه بناء در طبقه اول ،دوم و سوم هرکدام به مساحت 27.85مترمربع و **--**
درمجموع سه طبقه 83.55مترمربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 3.96مترمربع **--**
در مجموع ساختمان (هر طبقه 0.99مترمربع)

الزم به ذکر است برابر ضوابط مجاز به احداث دو درب 3متري می باشد که در اجرا **--**
 دو درب 3متري و یک درب به طول 2.8متر مازادبر

ضوابط پیش بینی گردیده است لذا در صورت مسدود نمودن درب مازاد به طول **--**
.2.8متر داراي دو واحد کسري پارکینگ می باشد

در صورت پذیرش درب مازاد 2.8متري از طرف کمیسیون ماده صد که تاثیري در **--**
 پارك حاشیه اي نسبت به پروانه ندارد امکان

استقرار 4واحد پارکینگ بدون تزاحم و دو واحد پارکینگ با تزاحم مقدور می **--**
.باشد

.سطح اشغال همکف از 60.69% به 66.85% افزایش یافته است**--**
 عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان پروانه به میزان 29.05مترمربع**--**

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد**--**

801

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ50,731,500(پنجاه میلیون و  

هفتصد و  سی و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.91  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/17 3/97/21433 بدوي خ شهدا -  
پشت 

لجستیک 
سپاه  علی 

نژاد 
دافساري

3-3-10314-1-1-0-0 802

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 72**--**
 مورخ 96/03/27به صورت 4.5طبقه در 7واحد مسکونی با زیربناي 749.68مترمربع

که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 152.25مترمربع صادرگردیده **--**
.است

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اتمام اسکلت می **--**
:باشد و اضافه بناء در حد 5% زیربناي پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت  2.45مترمربع خارج از تراکم و خارج از  **--**
 %طول 60

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هرکدام به مساحت 2.82مترمربع در مجموع 8.46**--**
 %مترمربع  خارج از تراکم و خارج از طول 60

 کاهش  بناء در طبقه چهارم به مساحت 0.76مترمربع**--**
 کاهش بناء در پشت بام به مساحت 56.5 مترمربع**--**

 کاهش تعداد واحد از 7 به 4 واحد مسکونی**--**
جانمائی یک ستون تغییر ودیواربرشی از سازه حذف گردیده است وضمناً  سطح  **--**

.اشغال در طبقه همکف از 60.27% به 60.97% افزایش یافته است
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--***

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 گزارش شهرداري 
منطقه 3 مبنی بر عدم رعایت عرض حیاط خلوت ، منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 23761500(بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  
شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.بدیهی است شهرداري به 
تکلیف قانونی خود در هنگام صدور پایانکار از حیث رعایت اکابه (به منظور رفع 

اشرافیت) عمل نماید.

جریمه 5.11  1.5
 

3100000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/06/06 3/97/21440 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی-شه
رك امام 

حسین ك10
 

3-3-30351-41-1-0-0 80
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 136- 1393/12/23 بصورت 3.5 
طبقه در 3 واحد مسکونی

با زیربناي کلی 371.95 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 81.62 متر مربع  
. صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در نازك کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر  
:خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشد

اضافه بنا بدلیل عدم رعایت عرض حیاط خلوت در هر کدام از طبقات همکف تا سوم بسطح 
 1.18 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 1.04 بصورت افزایش بنا

 .و مابقی (بسطح 0.14 متر مربع ) در حد زیربناي پروانه صادره میباشد
(مجموعاً بسطح 4.72 متر مربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت که از مقدار فوق بسطح 4.16 

مترمربع بصورت افزایش بنا و مابقی در حد زیربناي پروانه میباشد.)
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد زیربناي پروانه صادره در راه پله به بام بسطح 0.39 
متر مربع .(عرض حیاط خلوت از 2 متر به 1.85 متر کاهش یافته و داراي پنجره بسمت پالك 

همسایه میباشد.)
.افزایش بنا در حد 5% زیربناي پروانه میباشد

.فاقد کسري پارکینگ
در خصوص موارد فوق برابر راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 21440 - 97/06/06 
پنجره به منظور رفع اشرافیت آن صادر گردیده   OKB به پرداخت جریمه محکوم   و افزایش

 . است
طی بازدید مجدد صورت گرفته اقدام به نصب قاب فلزي  بر روي پنجره هاي ضلع حیاط 

 . خلوت نموده اند و به وسیله ایرانیت (سایه روشن ) بر روي آن پیچ گردیده است
OKB  پنجره از 1.10 متر به 2 متر فزایش یافته و فاقد اشرافیت است . 

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

80
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 92618 مورخ 97.05.16 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف (به کسر 28مترمربع عقب نشینی ) را به 
مبلغ 50.000.000 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 10000000(ده 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 100.86  0
 

175000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/13 3/97/21446 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر  
روبروي 
دیوار 

فرودگاه  
جنب ك 
شهید 
 اسدي

3-3-10373-136-1-0-0 80
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین متعلق به آستان قدس روضوي و 
.باستناد نقشه برداري به سطح 100.86 متر مربع می باشد

ملک مذکور به صورت یک باب مغازه با اسلکت فلزي و  فعالیت صافکاري و نقاضی  *---*
 ماشین می باشد

 باستناد فیش برق با قدمت سال 1375 می باشد *-----*
با توجه به فضاي موجود رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *------*

باستناد  خط پروژه شماره 2725 به سطح 28 متر مربع از اعیان در تعریض   *-------*
 می باشد

مراتب جهتاسخگویی به نامه شماره 3/96/20520 به تاریخ 96/11/28 دبیر خانه کمیسیون 
ماده صد به حضور تقدیم می گردد

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، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي و 
با کاهش مجموع متراژ تخلف مندرج در راي بدوي که بصورت غیابی صادرگردیده بود 
از 304 مترمربع به 264 مترمربع، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 135.7 

مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  19,540,800(نوزده میلیون و  پانصد و  چهل هزار 
و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 135.7  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 3/97/21452 تجدید 
نظر

دیانتی  ك  
فخرایی-جن
ب حسینیه 

ثاراهللا

3-3-10312-184-1-0-0 80
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شرح 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 مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  184,752,000
(یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 128.3  1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 3/97/21452 تجدید 
نظر

دیانتی  ك  
فخرایی-جن
ب حسینیه 

ثاراهللا

3-3-10312-184-1-0-0 80
5
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سابقه در واحد خالف  به شرح زیر **--**
:می باشد

طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت حدودا 83.30متر  **--**
مربع که وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با قدمت 

.سال91و  بدون مجوز  احداث گردیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی زیر بناي همکف 84/82 متر مربع و **--**
زیر بناي طبقه اول 89/59 متر مربع(حدودا 4/77 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت 

 معبر میباشد.)
طبقه دوم با زیر بناي 89/59 متر مربع(حدودا 4/77 متر مربع بصورت کنسول غیر **--** 

مجاز بسمت معبر میباشد.)
الزم به ذکر است که بخشی از راه پله در طبقه اول بمساحت 1/91 متر مربع و طبقه **--**

.دوم بمساحت 0/8 متر مربع در قسمت پیشرفتگی غیر مجاز بسمت معبر قرار دارد
 کسري پارکینگ ندارند.(در هنگام بازدید درب به سمت کوچه اجرا نشده بود)**--**

از بابت موارد فوق داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 14510 **--**
مورخ94/08/23 مبنی بر تایید ایستایی ساختمان از طریق کارشناس ماده 27 سازمان نظام 

مهندسی می باشدکه
.پرونده مفتوح می باشد--**

 .تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**
ضمناً بابت احداث بدون مجوز(ساختمان 2/5 طبقه با زیربناي 304 متر مربع) داراي **--**
رأي غیابی کمیسیون بدوي طبق صورتجلسه مورخ 93/5/11 مبنی بر تخریب و پرونده در 

واحد خالف میباشند
با توجه به طرح جدید تفضیلی و خط پروژه شماره 531 پیوست به مساحت 1.5**--**
مترمربع از اعیان ملک در هرطبقه در تعریض کوچه 6متري حد غرب قرار دارد( فاقد عقب 

نشینی از شرق و جنوب)
قرار  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**.
 دارد که با توجه به مساحت عرصه کمتر از 100متر تراکم مجاز 70-140% می باشد بنابراین

 .مترمربع خارج از تراکم و 128.3مترمربع داخل تراکم می باشد 135.7 **--**
.سطح اشغال ساختمان به کسر راه پله 84/48% می باشد**--**

حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 4 متر و عرض 0/45 متر با پوشش **--**
.آسفالت(قدمت قدیم) جهت انشعاب گاز دارند

           ********************-------------*******************
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در حال حاضر با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر اختالف مساحت **--**
عرصه در گزارش کارشناس نظام مهندسی و شهرداري با توجه به مطالعه محتویات پرونده 

 مساحت دقیق عرصه
به استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه برداري عضو نظام مهندسی **--**
84.82مترمربع مالك عمل می باشد(گزارش اولیه شهرداري ) نه مساحت فروشنامه عادي 

.که 83.3مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد**--**

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 2.5  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 526927500(پانصد و  بیست و  شش میلیون و  نهصد و  بیست و 

 هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد

جریمه 63.87  2.5
 

3300000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/06 3/97/21453 بدوي بلوار  
ولیعصر 
-مقابل 
فرودگاه 
-جنب 

سنگ بري 
   ازنا

3-3-10373-124-1-0-0 806

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه (مکانیکی اتومبیل) , عرصه 

 بمساحت 110.25 متر مربع و مقوفه آستان قدس  رضوي
که از بابت احداث یکباب مغازه بمساحت 68 متر مربع  برابر  صورتجلسه  تجدید نظر 
. کمیسیون ماده صد بشماره 1669- 77/03/20 به پرداخت جریمه محکوم گردیده اند

. پس از آن اقدام به توسعه بنا و تعمییرات بدون مجوز با قدمت 1394 بشرح ذیل نموده اند
. توسعه مغازه بسطح 41.37 متر مربع

. احداث بالکن فلزي بسطح حدود 22.5 متر مربع
با توجه به خط پروژه 2725 بمساحت 22/83 متر مربع داراي عقب نشینی از خیابان 76  

.متري میباشد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 21099 - 97/04/30  جهت صدور 

.دستور تقدیم 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 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  941600(نهصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 85.6  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 3/97/21454 بدوي شهدا-ك 
متحدین-
ك بیست و 
هفتم-روبرو
ي یاس 
سوم

3-3-10241-10-1-0-0 80
7

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 78 **--**
 به صورت شششدانگ یک باب خانه ویالئی به مساحت عرصه 150.90مترمربع

که از بابت اعیان ویالئی به مساحت  85.6مترمربع با مصالح آجري و قدمت سال **--**
.74 فاقد سابقه در شهرداري می باشد

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 2101 مورخ 97/04/06 به مساحت 10مترمربع از عرصه **--**

.در تعریض کوچه 12متري حد جنوب قرار دارد
قرار داردو مساحت باقیمانده عرصه کمتر  R112 با توجه به طرح تفضیلی در کاربري**--**

 از 150 متر می باشد (با توجه به جدول شماره 8-70-140%)  بنابراین
.کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد**--**

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم می گردد**--**

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي عباس دانش شکیب مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 1.76 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 2 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 1045440(یک میلیون و  چهل و  پنج هزار 
و  چهارصد و  چهل)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.76  2
 

297000  , 1383 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/06/17 3/97/21456 بدوي جاده سنگر  
- مدرس  ( 
نیروي 
  دریایی)

3-1-10192-6-1-1-0 80
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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
باب مغازه به مساحت 26.4مترمربع می باشد

که  جهت احداث بالکن در حد 1/3 به مساحت 8.8مترمربع داراي مجوز تعمیرات  **--**
 به شماره 3/33/1380مورخ83/05/26

می باشد.و در بازدید از ملک مشاهده گردید بر خالف مجوز صادره 1.76مترمربع **--**
بالکن بتنی خارج از 1/3مساحت با قدمت سال 83

.احداث گردیده است**--**
.فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

.فعالیت صنفی مغازه تودوزي چاالك با تابلو به ابعاد 1.5*3متر می باشد**--**
.فاقد عقب نشینی از کمربندي 51متري به استناد خط پروژه شماره 378 می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

80
8

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 19,500,000(نوزده میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 3/97/21462 تجدید 
نظر

امام حسین 
پشت میدان 
بار بلوار 

مدرس انتها 
ك سالومه

3-1-10307-34-1-0-0 809

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2544360(دو میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار و  سیصد و  شصت) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 32.62  0.1
 

780000  , 1396 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 احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 100 متر 
مربع که بخشی از آن بسطح حدود 50 متر مربع با خط دیگري فرخته شده و باقیمانده 

 . بسطح حدود 50 متر مربع است
وضع موجود مشتمل بر یک باب اتاق با مصالح سنگ بلوك و قدمت 1396 بمساحت تقریبی 
28.12 متر مربع و سرویس بهداشتی بمساحت حدود 4.5 متر مربع  که بدون مجوز احداث 

. گردیده است
عرصه کمتر از 74 متر مربع و حدنصاب واحد مسکونی رعایت نگردیده و داراي یک واحد 

. کسري پارکینگ میباشد
  (مساحت ها طی برداشت دستی در محل اعالم گردیده است )

. تراکم مجاز 80% و اعیان داخل تراکم است
در خصوص مقدار عقب نشینی برابر گزارش کتبی پیوست کارشناس خط پروژه منطقه امکان 

. تهیه خط پروژه بدلیل نسقی بودن ملک امکانپذیر نمیباشد
. بر اساس طرح تفصیلی در حریم شهر قرار دارد
. درخواست پرداخت خالف ساختمانی را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم  میگردد

809

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 و با توجه به راي 
دیوان عدالت اداري  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 51000000

(پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1020000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/17 3/97/21464 رسیدگ
ي 

 مجدد

آج بیشه  
آزاد نهم

3-2-10081-20-1-0-0 810

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري بشماره ثبت 40906-97/3/6 و 94631مورخ 97.5.18 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  39,400,000(سی و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 50.87  2
 

1020000  , 1374
 , 1394
 , 1395

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 احتراماً مکان ارائه شده   توسط متقاضی طبق سند مالکیت ارائه شده توسط متقاضی 
بصورت ششدانگ دو باب دکان که در آن مساحت و حدود اربعه قید نگردیده است، وداراي 

 سند انتقالی درسال 1374 می باشد و
با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده پالك مذکور شامل دو باب مغازه با اسکلت بلوکی  

 : بدون مجوز  بصورت
باب اول دو دهنه بمساحت 30/71   متر مربع به شغل  پوشاك داراي تابلوي بنر فاقد    -1

نورپردازي به ابعاد 1متر ×  4 متر با قدمت سال 1374 که باتوجه به قدمت بنا براي این مغازه 
فاقد کسري پارکینگ  می باشد

   . که درسال 13994 اقدام به تعویض سربندي آن نموده   
باب دوم بمساحت 14/29 متر مربع  فاقد فعالیت وتابلو  با قدمت احداث سال می باشد   -2

 . 1394 که با توجه به ضوابط جاري یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد
متعاقب آن درسال 1395 اقدام به احداث یکباب دکه تجاري بسطح حدود 5/87  -3

 . مترمربع متصل به مغاره دومی را نموده
ضمناً راه دسترسی مغازه ها با دو پله از داخل کوچه انجام شده و  باستناد خط پروژه شماره 
2530 (پیوست)خیابان بصورت 12 متري و  بسطح 35/38  متر مربع از اعیان دو باب مغازه 

ودکه داراي عقب نشینی که از مقدار
فوق بسطح 21/07 مترمربع از مغازه اول و بسطح 9/87 متر مربع از مغازه دوم وبسطح 4/44 
 مترمربع از دکه می باشد که درخصوص موارد فوق داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر 

 صورتجلسه مورخه 97/6/17
کمیسیون ماده صد با اخذ تعهد ثبتی درخصوص عدم رعایت عقب نشینی محکوم به 

 . پرداخت جریمه گردیده  خالف جدیدي مشاهده نگردید
حالیه درخواست  پاسخ استعالم دفترخانه جهت سرقفل مغازه ها را دارند مراتب جهت 

.دستور  تقدیم می گردد

810

با توجه به نامه شماره 74814 مورخ 97.4.24 شهرداري منطقه ضمن اصالح مفاد راي 
به شماره 3.97.21083 مورخ 97.4.12 مبلغ راي جریمه در دادنامه موصوف در بند اول 

از مبلغ 41138900000 ریال به مبلغ 4138900000(چهار میلیارد و  یکصد و  سی و  
هشت میلیون و  نهصد هزار ) ریال اصالح می گردد .ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي 

تصحیحی ممنوع می باشد.

جریمه 570.58  0
 

3300000  , 1366
 , 1395

تبدیل غیر مجاز 1397/06/17 3/97/21466 اصالح
ي 
بدوي

امین  
الضرب  
جنب 

مجتمع یاس
  

3-2-10071-116-1-0-0 811
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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 27 واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 675 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 3,341,250,000(سه میلیارد و  سیصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 675  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/17 3/97/21466 اصالح
ي 
بدوي

امین  
الضرب  
جنب 

مجتمع یاس
  

3-2-10071-116-1-0-0 811

در خصوص تبدیل مسکونی به مذهبی به مساحت 21.08 مترمربع ، بناي مازادبر تراکم 
بصورت احداث دو باب انبارتجاري در پشت مغازه ها به مساحت 23.46 مترمربع 

مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ220,473,000(دویست و  بیست میلیون و  چهارصد و  

هفتاد و  سه هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 44.54  1.5
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی براساس فتوکپی سند تک برگی تجمیعی بصورت 
عرصه و اعیان تجاري به مساحت عرصه 1300 مترمربع می باشد که درخصوص  ساختمان 3

طبقه داراي
پروانه شماره 838  مورخه 66/10/9 وگواهی پایانکار شماره 13189  مورخه 69/3/8 و  
درخصوص افزایش بناهاي مجدد بسطح 65/42 مترمربع در حد تراکم وبسطح 81/99 

مترمربع مازاد
برتراکم برابر صورتجلسه مورخه 95/1/21 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به پرداخت  
جریمه ودرخصوص افزایش بنا درتجاري بسطح 15/09  مترمربع و 50 مترمربع دو واحد 

 کسري پارکینگ
تجاري برابربند 24 ماده 55قانون شهرداریها ظرف 30 روز از تاریخ ابالغ راي محکوم به 

تعطیلی محل گردیدهوبرابر خط پروژه شماره 303  خیابان بصورت 24 متري وبسطح 18/3
مترمربع ازعرصه و

:  . اعیان داراي عقب نشینی می باشد
متاقب آن با عنایت  به بازدید اعضاء محترم کمیسیون ماده صد از بناي موجوداعالم گردیده 
که ساختمان وانباري موجود بصورت غیر مسکونی بوده وبرهمین اساس درخواست بررسی 

 مجدد
گردیده بود که طی بازدید به عمل آمده باتفاق مدیریت فنی وشهرسازي ومعاونت محترم 
وقت  منطقه وسایل  موجود درانبارو  ساختمان مسکونی ،  اعالم شد که از حالت مسکونی 

خارج وبصورت تجاري
محاسبه گردد که  برابر صورتجلسه  تجدید نظر  مورخه 95/7/27 کمیسیون ماده صد اعالم  
شده ارشادا شهرداري درقالب پرونده جدید جهت طرح درکمیسیون بدوي اعالم گزارش 

. نماید
وبا توجه به بررسی مجدد به عمل آمده وبرابر نقشه برداري ارائه شده و موارد مطروحه  
افزایش بناي سطح تجاري بسطح 15/09 مترمربع که منجر به کسري دو واحد پارکینگ

تجاري  گردیده بود با دیوارگذاري داخل مغازه از حالت تجاري خارج  وبا باز نمودن درب از  
 محوطه به صورت انبار تجاري درآمده که براساس نقشه برداري اصالحی ارائه شده

 : درخصوص
ا-  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت احداث دوباب انبار تجاري درپشت مغازه ها بسطح 

. 23/46 مترمربع
 . تبدیل واحد مسکونی درهمکف به تجاري ( دفترکار ) بسطح 135/1 مترمربع -2

 . تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به تجاري ( دفترکار ) بسطح 135/1 مترمربع  -3
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 . تبدیل واحد مسکونی در طبقه دوم به تجاري ( دفترکار ) بسطح 126/05 مترمربع -4
   . تبدیل انبار  مسکونی درهمکف به تجاري (آموزش   ) بسطح 174/33 مترمربع  -5

با عنایت به موارد مطروحه براي سطح دفترکار وآموزش  به ازاي هر 50 مترمربع  بناي  -6
 مفید نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که دراین بخش  نیاز به تعداد 29  واحد

پارکینگ تجاري دارند ضمن اینکه با توجه به نداشتن عمق 5 متر درقسمت سایه بان فقط  
 تعداد دو   واحد از آن درمحل رعایت میگردد و کسري تعداد  27 واحد پارکینگ

 . تجاري دارند
تبدیل مسکونی به مذهبی بسطح 21/08 مترمربع . داراي گزارش درواحد خالف که  -7
 درکمیسیون ماده صد درحال بررسی می باشد  واز آنجاییکه آیتمهاي درآمدي نیز

در فرم تحلیل تنظیم گردیده بود این امر موجب بروز مشکل درمحاسبات خالف گردیده بود 
که با عنایت به حذف  آیتمهاي درآمدي و تنظیم مجدد فرم تحلیل جهت دستور تقدیم می 

. گردد
(    احتراما تغییرات جدیدي ندارد و صرفا بروز رسانی                                                  

    گردیده است   )

 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدید نظر  را فراهم نماید ارائه ننموده 

است لذا راي تجدیدنظر ، جریمه بمبلغ 2,227,500(دو میلیون و  دویست و  بیست و  
هفت هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 15  0.5
 

297000  , 1382 احداث بناي جداساز 1397/06/20 3/97/21472 رسیدگ
ي 

 مجدد

امام  
خمینی 
روبروي 
شهرداري 
منطقه 5 
جنب 

آلومینیوم 
سازي 
 رمضانی

3-3-30272-6-1-0-0 812

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
246711مورخ 96.12.6کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ145000000 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 29000000(بیست و  نه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32  0
 

110000  , 1374 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 و راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 183127 مورخ 96.9.13  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص اضافه بنا بصورت توسعه بناي مسکونی با اصالح متراژ به مساحت 111.24 متر 
مربع  ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

12,236,400(دوازده میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  چهارصد)ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.24  1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 3/97/21472 رسیدگ
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 مجدد

امام  
خمینی 
روبروي 
شهرداري 
منطقه 5 
جنب 

آلومینیوم 
سازي 
 رمضانی

3-3-30272-6-1-0-0 812
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توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکبابخانه  که عرصه وضع موجود آن 
 باستناد کروکی نقشه برداري ممهمور ارائه شده بمساحت 197/31 مترمربع می باشد

مشتمل بر اعیانی بدون مجوز با مصالح بنائی به صورت یکطبقه در یک واحد مسکونی با 
زیربناي 142/24 مترمربع و  یکباب مغازه دو دهانه با زیر بناي 48/46 مترمربع ر حال حاضر 

 و بطور یکجا
بصورت یکباب مغازه دو دهانه فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 0/50*3/50 با 

 .فعالیت صنفی اغذیه فروشی بهره برداري میشود
که از بابت احداث بدون مجوز یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 61/00 مترمربع و  

یکباب مغازه بمساحت 16/46 مترمربع  داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 333 
مورخ 70/09/04 بوده

و سپس از بابت توسعه بناي بدون مجوز مسکونی بسطح حدود 66/24 مترمربع با مصالح  
بنائی و قدمت تقریبی سال 1374 و احداث سایبان فلزي بسطح حدود 15/00 مترمربع با 

 قدمت  سال 1382 و توسعه بناي تجاري  7/28 مترمربع با مصالح بنائی و قدمت سال  1374
بسطح  24/72 مترمربع تبدیل مسکونی قدیمی به تجاري  با قدمت  سال ( 1393)  و   
یکواحد کسري پارکینگ تجاري  داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره 3/94/15651 
مورخ 1394/12/11 میباشد. و متعاقب آن  داراي راي دیوان مبنی بر رد شکایت  و راي  

.تجدید نظر دیوان عدالت اداري مبنی بر رسیدگی مجدد میباشد
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21359 مورخ 1397/05/23 مبنی 
بر اصال ح فرم تحلیل بر اساس نظر کارشناس رسمی مکان مورد نظر داراي تخلفاتی بشرح 

.زیر میباشد
تبدیل مسکونی به تجاري بسطح 24/72 متر مربع و تبدیل انباري مسکونی بسطح 7/28  -1

متر مربع با قدمت سال 1374
 توسعه بنا بصورت مسکونی بسطح   111/24 متر مربع   با قدمت سال 1374 -2

داراي سایبان بسطح 15 متر مربع با مصالح فلزي و ایرانیت سایه روشن  با قدمت سال  -3
1382 

.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد -4
.فاقد عقب نشینی از بلوار امام خمینی میباشد

سطح اشغال مجاز 80% سطح اشغال مورد استفاده 96/65 % میباشد
شایان ذکر است که فرم تحلیل بر اساس نظر کارشناس رسمی  (بپیوست )  و بر اساس طرح  

.تفصیلی قدیم ( زمان ارسال پرونده به کمیسیون)  صورت گرفته است
مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل خالف بر اساس موارد فوق  جهت دستورات مقتضی 
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.تقدیم حضور میگردد
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 20,400,000(بیست میلیون و  چهارصد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 16  1.5
 

850000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 3/97/21473 بدوي خ شهداء   
12 متري 
پاستور ك  
شهید 
علیزاده

3-3-10103-21-1-0-0 81
3

توضیحات بازدید احتراماً پلالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند ششدانگ یک باب خانه **--**
 به مساحت عرصه 228مترمربع که از بابت 150 مترمربع اعیان مسکونی

.ویالئی در یک واحد  داراي بالمانع شماره 3/33/16840مورخ 84/06/02 می باشد**--**
در بازدید از ملک مشاهده گردید در حیاط به مساحت 16متر مربع سریس و **--**
.آشپزخانه با مصالح بلوکی و قدمت سال 89 مازاد بر تراکم مجاز احداث گردیده است

(r121 تراکم مجاز مسکونی).که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
.با توجه به قدمت بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1169پیوست فاقد عقب نشینی از کوچه 10متري می **--**
.باشد

مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات واستعالم  موقعیت مکانی به حضور تقدیم **--**
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

316,609,300(سیصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  نه هزار و  سیصد) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 110.34  1.75
 

1020000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/17 3/97/21483 بدوي بلوار  
خرمشهر   

الله

3-3-10411-127-1-0-0 814

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  یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده داراي پروانه مسکونی به شماره  35 مورخ 92/5/1 به صورت   
ساختمان دو طبقه روي کرسی  به زیربناي 294/3 مترمربع در 2 واحد مسکونی  می باشد و 

برخالف مدلول پروانه اقدام به  توسعه بنا در طبقه اول بر روي پارکینگ بمساحت 36 
مترمربع بدون افزایش تعداد واحد نموده است و از بابت آن داراي راي کمیسیون  بدوي ماده 
صد بدون کسري پارکینگ  بشماره 3/92/3008 مورخ  1392/9/2  و پرونده در واحد خالف 

.می باشد
:با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی  ارائه شده داراي توسعه بنا بشرح زیر می باشد

احداث انباري در زیر زمین بمساحت 26/28 متر مربع (راه پله دسترسی به سطح 1/85 *-*
 متر مربع بانضمام انباري بسطح 24/43 متر مربع)

افزایش زیربنا در طبقه همکف بمساحت 30/70 متر مربع (8/80 متر مربع از این مقدار *--*
در پیلوت و 21/90 متر مربع در واحد مسکونی می باشد)بانضمام تبدیل 0/15 متر مربع از 

فضاي راه پله به فضاي مفید واحد مسکونی
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول  بمساحت 2/99 متر مربع بانضمام تبدیل 0/94 **-**

متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید مسکونی
تبدیل زیرشیروانی به طبقه مازاد و احداث یک واحد مسکونی در آن  که با توجه به **--**
پروانه صادره بمساحت 47/17 متر مربع توسعه بنا و بسطح 2/11 متر مربع تبدیل غیر مجاز 

.(تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی) دارد
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 3 واحد و با توجه به ضوابط  ***-***

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

حالیه با توجه به موارد فوق درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستورات 
.بعدي بحضور ایفاد می گردد

814

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  248682000(دویست و  چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  

دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59.21  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/31 3/97/21490 تجدید 
نظر

استخر  
فلسطین  
حاتم

3-2-10180-54-1-0-0 81
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  3/96/240  مورخه 
96/12/27 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  2 طبقه روي پیلوت 

   در 2  واحد مسکونی بازیربناي کل
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري   است وبرابر نقشه  300/56

 : برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بنا درهمکف بسطح 17/28  مترمربع  -1

افزایش بنادرطبقه اول بسطح  19/27  مترمربع که از مقدار فوق  بسطح 2/11 مترمربع  -2
 .  بصورت راه پله می باشد

افزایش بنادرطبقه دوم بسطح  19/27  مترمربع که از مقدار فوق  بسطح 2/11 مترمربع   -3
 .  بصورت راه پله می باشد

افزایش بنا بصورت راه پله به بام  بسطح 3/39  مترمربع  که با توجه به موارد مطروحه  -4
بسطح 19/65مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز وهمچنین بسطح 11 مترمربع کسري فضاي 

 . سبز دارند
رعایت عقب نشینی وپارکینگ گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد   

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

81
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا به استناد 

تبصره 4   راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 28,459,200
(بیست و  هشت میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می 
گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 

نماید.

جریمه 135.52  0.1
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 3/97/21493 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوي 

طالقانی-پش
ت مزار ك 
ش تقی زاده

3-3-10153-430-1-0-0 816

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

جریمه) جریمه بمبلغ 99,335,250(نود و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 27.03  1.75
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

2100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/31 3/97/21493 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوي 

طالقانی-پش
ت مزار ك 
ش تقی زاده

3-3-10153-430-1-0-0 816

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري یک قطعه زمین نسقی به 
 مساحت 94.25 متر مربع می باشد

ملک مذکور داراي اعیان مسکونی بدون مجوز به صورت یک طبقه بر روي همکف (  *--*
 سوئیت ) می باشد

باستناد خط پروژه شماره 421 به سطح 7.10 متر مربع از اعیان در هر سقف ( در  *----*
 مجموع به سطح 14.20  متر مربع ) در تعریض می باشد

 واقع شده است R 112 ملک بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی و پهنه  *------*
:  برابر ضوابط و با توجه به عرصه باقی مانده *-------*

% سطح اشغال مجاز  : 80 % ----- استفاده شده :  95.24  -1
 به سطح 67.76 متر مربع داخل تراکم  *-*

به سطح 15.24 متر مربع به صورت خارج از تراکم بوده که از این مقدار به سطح 3  *---*
 متر مربع سرویس بهداشتی احداثی در حیاط خلوت سراسري می باشد

% تراکم مجاز  : 80 % ------- استفاده شده  : 91.79 -2

 به سطح 68.21 متر مربع داخل تراکم  *-* 
 به سطح 11.79 متر مربع به صورت خارج از تراکم *---*

عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري به سطح 3 متر مربع به دلیل احداث  *----*
 سرویس بهداشتی

 داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-----*
 فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد *-------*

درخواست دریافت مجوز حفاري انشعاب گاز به طول 1 متر با پوشش آسفالت  *--------*
جدیدي را دارد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

816

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مرتضی علیزاده سروندانی نسبت به راي شماره 
3.97.21362 مورخ 97.6.3 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 80.25  0.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 3/97/21494 تجدید 
نظر

 
پیرکالچاي-

خ پیر 
کالچاي  11
- فرعی اول

3-2-10266-8-1-0-0 81
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 طبق سند مالکیت  مفروزي بمساحت 214 متر مربع  داراي پروانه 
ساختمانی مرحله اول بشماره 217 مورخ 1396/12/21  بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت  با 

.زیربناي 378/34 متر مربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت  و فاقد سربندي میباشد. با توجه به  آخرین   نقشه 

برداري  وضع موجود  ارائه شده ( مندرج در سیستم) مساحت عرصه   وضع موجود بمساحت 
 . 213/01 متر مربع میباشد

 حالیه طبق پالن معماري ارائه شده داراي مغایرت به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 15/82 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  بسطح  43/96 متر مربع ( هر طبقه  بسطح 21/98 متر  -2
مربع)

 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 20/47 متر مربع -3
از آنجائیکه حد عملیات ساختمانی در حد اسکلت و بدون اجراي سربندي میباشد با  -4

توجه به پال ن معماري  ارائه شده در زیر شیروانی  داراي  2 انباري بسطح  بیشتر 5 متر مربع 
 ( حد مجاز) دارد که بسطح  7/51 متر مربع داراي  اضافه بناي تراکمی( درآمدي)

وسرویس بهداشتی بسطح 2/14 متر مربع   نیز در زیر شیروانی داراي اضافه بناي تراکمی  ( 
.درآمدي ) میباشد

رعایت پارکینگ میگردد. و درب هاي پارکینگ  اجرا نگردیده است و رعایت ارتفاع   -5
.2/40 متر  پیلوت در زمان پایانکار الزامی است

.سطح اشغال موجود 70/70 % وسطح اشغال مجاز 60 % میباشد
ازآنجائیکه دیوارچینی صورت نگرفته هرگونه مغایرت پس از دیوار چینی در زمان پایانکار 

.قابل بررسی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف  دارند 
.مراتب جهت  دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/97/21362 مورخ  ****
****.1397/06/03 میباشد. مراتب جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم میگردد

81
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/31 3/97/21497 تجدید 
نظر

فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 81
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي طبقات دوم و سوم بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1543046400(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  سه 
میلیون و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 153.08  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
برابر صورت جلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 1394/12/25 به صورت 3 طبقه بر روي یک 
باب مغازه فاقد بالکن و انباري در زیر شیروانی با زیر بنا 720.77 متر مربع به شماره 161 به 

 تاریخ 95/12/28 می باشد
 پوشش ساختمان به صورت 100 % می باشد  *--*

در خصوص تخلفات زیر بنایی در مرحله اتمام سقف دوم  ، داراي سوابق گزارش و  *----*
 آراي کمیسیون ماده صد به تاریخ  96/09/27و  96/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 42.81 متر مربع -1
 توسعه بنا در همکف تجاري به سطح 3.23 متر مربع -2

 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطج 51.70 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4

 تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن سراسري به سطح 141.39 متر مربع -5
 توسعه بنا به صورت احداث بالکن در طبقه  اول به سطح 4.97 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله در طبقه به سطح 5.88 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -7
به دلیل  عدم اجراي طبقات باالتر تا این مرحله و نیز با توجه به سوابق پرداختی 2 واحد  -8
کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ساختمانی و همچنین با در نظر گرفتن مجموع 
زیر بناي واحد تجاري به سطح  312.06 متر مربع ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري تا 

 این مرحله می باشد

*------------------*
مجددا به توجه به پیشرفت و ارائه نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح 

ذیل بوده که در این خصوص داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر 
: پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا مجدد در هکف تجاري به سطح 30.87 متر مربع -1
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -2

 توسعه بنا در طبقه اول به صورت بالکن به سطح 67.80 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در طبقه اول به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4
با توجه به مجموع زیربناي تجاري به سطح 411.87 متر  مربع داراي 2 واحد کسري  -5

 پارکینگ تجاري می باشد
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات دوم وسوم در مجموع به سطح  -6

81
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 12.90 متر مربع ( هر طبقه به سطح 6.45 متر مربع )

*-----------------------------*
عملیات ساختمانی در حال حاضر در مرحله اتمام ستون ها و سقف سوم و ریشه هاي  *--*

 میلگرد انتظار در طبقه فوقانی می باشد
تخلف زیر بنایی اجرایی با توجه به نقشه برداري وضع موجود و نیز پالن معماري  *----*

: ارئه شده ، به شرح ذیل می باشد
 توسعه بنا در طبقه دوم 76.54 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقه سوم 76.54 متر مربع  -2

با توجه به توسعه واحد هاي مسکونی در طبقات دوم وسوم و مساحت بیش از 180 متر  -4
مربع  ، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ( در مجموع 4 واحد پارکینگ 
مسکونی ) بوده که با توجه به تامین 2 واحد در همکف ، داراي 2 واحد  کسري پارکینگ 

 مسکونی می باشد

تا کنون سربندي ساختمان اجرا نشده است *--*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 114541 

مورخ 97/06/15 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 50 
متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون )  ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 50  1
 

780000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 3/97/21506 بدوي جاده سنگر 
ك چمران 
ك14ك4

3-1-10064-135-1-0-0 819

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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد  
.

جریمه 25  1
 

780000  , 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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود  50 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب 
خانه  بازیربناي 50   مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال   1394  را نموده وبراساس 
ضمنا به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به  . ضوابط کسري   یکواحد پارکینگ    دارند
حالیه درخواست   صدور مجوز حفاري خاکی  . خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد
به طول 3 متر وآسفالت قدیم به طول 1 متر بصورت طولی جهت انشعاب گاز رادارد مراتب 
احتراما برابر نظریه   .  باتوجه به کسري حد نصب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

پیوست واحد محترم نقشه برداري ملک فوق در تعریض خیابان 18 متري آتی قرار دارد وتا 
  .  قبل از ارائه سند مالکیت تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی باشد

819

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 121,915,500(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  نهصد و  

پانزده هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 95.62  1.25
 

1020000  , 1391 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/06/20 3/97/21512 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-79-1-0-0 820
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 135 مورخ 1378/05/06 و 
پایانکار شماره 2217 مورخ 1379/03/16 بصورت یکباب ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد 

 مسکونی با زیر بناي 210/10 متر مربع صادر گردیده که
: مالک بدون مجوز در سال 91 اقدام به

 توسعه بنا در همکف  بمساحت 17/90 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت 70/72 متر مربع به مسکونی-2

توسعه بنا در طبقه اول بمساحت 7 متر مربع-3
.کسري پارکینگ ندارند

که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 شماره 3/97/21512 مورخ 1397/06/20 
میباشد   طبق نقشه تفکیکی ارائه شده( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی)  

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
.کل ساختمان در یک واحد مسکونی میباشد

ضمناً داراي بازشو درب پارکینگ بسمت  کوچه  میباشد
.طبق خط پروژه  بشماره 741(پیوست)فاقد عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پرداخت خالف و عوارض آن را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

820

در خصوص اعتراض آقاي یوسف ربیعی شکار اسطلخی نسبت به راي شماره 
3.97.21453 مورخ 97.6.6  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 2.5 به 2.25 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 63.87 مترمربع به مبلغ  474234750(چهارصد و  هفتاد و  چهار 
میلیون و  دویست و  سی و  چهار هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 63.87  2.25
 

3300000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/17 3/97/21513 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر 
-مقابل 
فرودگاه 
-جنب 

سنگ بري 
   ازنا

3-3-10373-124-1-0-0 821
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه (مکانیکی اتومبیل) , عرصه 

 بمساحت 110.25 متر مربع و مقوفه آستان قدس  رضوي
که از بابت احداث یکباب مغازه بمساحت 68 متر مربع  برابر  صورتجلسه  تجدید نظر 
. کمیسیون ماده صد بشماره 1669- 77/03/20 به پرداخت جریمه محکوم گردیده اند

. پس از آن اقدام به توسعه بنا و تعمییرات بدون مجوز با قدمت 1394 بشرح ذیل نموده اند
. توسعه مغازه بسطح 41.37 متر مربع

. احداث بالکن فلزي بسطح حدود 22.5 متر مربع
با توجه به خط پروژه 2725 بمساحت 22/83 متر مربع داراي عقب نشینی از خیابان 76  

.متري میباشد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 21099 - 97/04/30  جهت صدور 

.دستور تقدیم میگردد

821

با توجه به محتویات پرونده که شامل نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستري بشماره238346 مورخ 96.11.25و نامه شماره  ش ر- 1397-118550

مورخ1397.06.20شهرداري منطقه درخصوص عدم وجود تخلف ساختمانی درملک 
موصوف میباشد، با توجه به اینکه ملک نسبت به بالمانع هاي صادره داراي کاهش 
بنامیباشد بنابراین ازآنجائیکه تخلفی صورت نگرفته تا کمیسیون به آن رسیدگی 

نماید ،لذا موضوع ازشمول تبصره هاي ماده صدقانون شهرداري ها خارج واین 
کمیسیون درمقام تجدیدنظرخواهی ضمن نقض راي بدوي به ردآن اظهارنظرمینماید.

ردتخلف 455.87  0
 

194500  , 1376 تبدیل غیر مجاز 1397/06/31 3/97/21514 رسیدگ
ي 

 مجدد

انصاري   
جوان 1

3-3-10021-4-1-0-0 82
2
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توضیحات بازدید احتراما مکان مورد نظر  داراي پروانه ساختمانی  شماره25402  مورخه 37/4/28و بالمانع 
شهرداري بشماره2048مورخه 71/3/17(موجود در پرونده درآمد بصورت یک باب 

 ساختمان3طبقه به انضمام زیرشیروانی در5 واحد مسکونی بر روي یک باب
مغازه و  موتورخانه وانباري درمحوطه حیاط  واینکه کال از قبل  بدون پارکینگ بوده جمعا    
بازیربناي اصالحی  1473/3مترمربع  و طبق سند مالکیت  با عرصه438/5مترمربع میباشد. 

ضمنا با توجه به   اینکه  برابر ساختار سازه اي وگزارش موجوددرپرونده
بشماره هاي 4025 مورخه 1370/3/18 و8811 مورخه 1380/3/18 اعالم شده که طبقه 

همکف بصورت فروشگاه وطبقه اول بصورت بالکن فروشگاه بوده که مالک با تیغه گذاري از 
 قسمتی از فروشگاه بعنوان مسکونی استفاده می نمود ودر سال 1389

به دلیل تعمیرات  داخلی بدون مجوز توسط مامورین جلوگیري از تخلفات ساختمانی  
درمورخه 1389/8/4 با فرم  گزارش کار خالف آنرا به منطقه اعالم نموده اند و کارشناس 

محترم وقت بعلت  عدم دسترسی به پرونده فنی ونقشه هاي اجرایی   برابر در
خواست شماره  37774 مورخه 89/12/21درخصوص تغییرات داده شده از وضع موجود  
شامل تبدیل مسکونی به تجاري ومابه التفاوتهاي مسکونی وکسري پارکینگ واحداث سایه 

 بان وهمچنین به دلیل اینکه  پرونده  فنی این ملک با کد وپرونده دیگري
الحا ق گردیده بود و سوابقی هم از جمله نقشه معماري اجرایی از سوي مالک ارائه نگردیده 
بود  ،  براي ملک فوق  گزارش خالف نموده بود،   وادامه گزارشها نیز بدون دسترسی به 

 پرونده فنی ونقشه هاي اجرایی با  ستناد به گزارش فوق با تغییراتی  تنظیم
گردیده وبه کمیسیون ماده صد ارجاع گردید و  برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 

95/3/29 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت  جریمه گردیده بود  متعاقب آن مالک 
 نسبت به راي صادره معترض واقدام به پیگیري موضوع از طریق دیوان عدالت اداي

نموده ودیوان نیز براساس گزارش کارشناسان رسمی  دادگستري دستور ورود به پرونده را 
  ، صادرنموده

حال با عنایت به توضیحات صدراالشاره درپاسخ به به تصمیم شماره 3/97/20748  مورخه 
97/2/22 کمیسیون محترم ماده صد با مد نظر قراردادن نظریه کارشناسان رسمی 
دادگستري که اعالم نموده اند ملک فوق بصورت یک ساختمان 4 طبقه بازیربناي

بیش از 1000 مترمربع وسال احداث آنرا سال 1357  اعالم وهمچنین باتوجه به جنس  
ویکپارچگی مصالح والمانهاي معماري وعناصر سازه اي تغییر وتحول خاصی درتوسعه بنا پس 

 از احداث صورت نگرفته  و همچنین با پیگیري  و  پیداشدن  پرونده فنی
از طریق بایگانی منطقه ونقشه هاي معماري  موجودو درآن شامل نقشه بالکن وطبقات و  
:   همچنین بازدید میدانی ومطابقت نقشه پرونده با محل    نیز گواه بر صحت موضوع دارد
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ضمنا نقشه معماري همکف درپرونده موجود نمی باشد . حال   باتوجه به تخریب سایه بان 
وفضاي مسقف  در محوطه حیاط  درملک فوق  بعداز بالمانع صادره  بجز تغییرات داخلی 

 وجابجایی راه پله بالکن افزایش بناي جدیدي  مشاهده نگردیده و برابر
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک   با زیربناي 1404/55 مترمربع  که  به تایید سازمان 
نظام مهندسی نیز رسیده نسبت به گزارشات اولیه وبالمانع صادره بسطح 68/75 مترمربع  

کاهش بنا دارند ضمن اینکه راه پله موجود درپیاده روجزء زیربنا محاسبه
نگردیده .   الزم به ذکر است که باتوجه به طرح تفصیلی جدید وتغییر درپخ دوگذر رعایت  

 .آن درهنگام نوسازي الزامی می باشد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 534 مورخ 
1397/05/18 اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به قدمت 
بنا و تکمیل بودن آن 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 15/91 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 322178(سیصد و  بیست و  دو هزار و  یکصد و  هفتاد و  هشت) ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 15.91  0.1
 

202500  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 3/97/21516 بدوي کوي امام  
رضا  بهار22

3-3-10406-50-1-0-0 82
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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 534 مورخ 
1397/05/18 اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به قدمت 
بنا و تکمیل بودن آن 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 نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 22/49 متر مربع بناي مازاد بر 
تراکم بمبلغ 6,831,337(شش میلیون و  هشتصد و  سی و  یک هزار و  سیصد و  سی 

و  هفت)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 22.49  1.5
 

202500  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 1 
باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي 
به جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 25  1
 

202500  , 1382 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 احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت عرصه  38/40 متر مربع می باشد که وضع موجود آن شامل یکباب 

ساختمان یک طبقه ویالیی به زیربناي 38/40 متر مربع با اسکلت بلوکی به قدمت احداث 
حدود سال 1382می باشد که از بابت احداث آن هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و 

توسط مالک نیز ارائه نشد.که با توجه به ضوابط جاري سال ساخت یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی می باشد

باستناد خط پروژه شماره 725 پیوست بمساحت حدود 18/51 مترمربع از اعیان وضع موجود 
در مسیر تعریض معابر قرار دارد

همچنین سطح اشغال و تراکم مجاز 80% می باشد که با عنایت به مساحت باقیمانده پس از 
رعایت عقب نشینی بسطح 15/91 متر مربع از بناي احداثی داخل تراکم و مابقی مازاد بر 

  .تراکم می باشد
شایان ذکر است زیربناي واحد مذکور کمتر از حد نصاب الزم (حداقل 60 متر مربع) به  
منظور تخصیص یک واحد مسکونی است ضمناً قسمتی از شیب بندي بام بسمت پالك 

همسایه حد جنوبی می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي  بحضور ایفاد می گردد
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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 2 به ضریب 1
) جریمه بمبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/10 3/97/21517 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی ك 
طالقانی - 
بن بست 
بوعلی

3-2-10088-6-1-0-0 82
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص تراکم اعطایی منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم 

نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 36,943,200(سی و  شش میلیون و 
 نهصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 21.99  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 با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5به 
ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 700,770,000(هفتصد میلیون و  هفتصد و  هفتاد هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 166.85  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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 37مورخ 
96/02/26 به صورت 3/5طبقه در 3 واحد مسکونی با انباري زیرشیروانی با مجموع مساحت 

 420/11مترمربع با استفاده از سقف تراکم اعطائی
.به مساحت 21/99مترمربع و استفاده از 10%تشویقی آسانسور صادرگردیده است

در زمان بازدید در حد نازك کاري بوده و به استناد پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده 
:داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

افزایش بناء مازاد بر تراکم  به صورت پیلوت جهت پارکینگ در طبقه همکف به **--**
مساحت 41/21 مترمربع (0/34 متر مربع از این مقدار مربوط به توسعه بنا در راه پله است)

افزایش بناء مازاد بر تراکم  در طبقات اول تا سوم بصورت مسکونی هر طبقه بسطح **--**
41/21 متر مربع (در مجموع بمساحت 123/63 متر مربع) بانضمام تبدیل راه پله به فضاي 
مفید واحد هاي مسکونی در مجموع بسطح 2/01 متر مربع (هر طبقه بسطح 0/67 متر مربع)

عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به میزان 21/99متر مربع**--**
در زیرشیروانی بمساحت 2/98 متر مربع کاهش زیربنا دارد **--**

مطابق پروانه صادره مالک مجاز به احداث دو درب (یکی سه و دیگري چهار متري)  **--**
بوده که در حال حاضر اقدام به احداث سه درب جهت ورود به پارکینگ نموده اند لهذا در 
صورت عدم اعاده به وضع پروانه یا بازگشایی درب مطابق ضوابط یک واحد کسري پارکینگ 

 مسکونی دارد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند **--**

.مراتب جهت دستورات بعدي به حضور تقدیم میگردد *---*

82
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدتقی کاتوزیان موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به مساحت 631.88 مترمربع با توجه به 
انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 13305070000 ریال 
فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 116946 مورخ  97.6.18 به مبلغ 
2661014000(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  یک میلیون و  چهارده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 
به رعایت تعریض عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد. 

جریمه 631.88  0
 

3100000  , 1394 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1397/06/24 3/97/21519 بدوي بلوار  
خرمشهر 
بعد از کوي 
امام رضا 
جنب چوب 
فروشی 
علیزاده

3-3-10410-13-1-0-0 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

در خصوص اضافه بنا در طبقه همکف و اول جمعاً بمساحت 10.9 مترمربع مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 50,685,000(پنجاه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 10.9  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 3/97/21519 بدوي بلوار  
خرمشهر 
بعد از کوي 
امام رضا 
جنب چوب 
فروشی 
علیزاده
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی شماره 133مورخه 
 93/12/23 می باشد که بصورت 2طبقه

دریک واحد مسکونی بازیربناي 77/72 مترمربع بدون استفاده از سقف تراکم  اعطایی بر 
 روي عرصه بمساحت 528/56 متر

. مربع صادر گردیده که  عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
 : بر اساس نقشه برداري ممهور ارائه شده برخالف مدلول پروانه اقدام به
. جابجایی سایت پالن بدون رعایت دومتر فاصله از پالك حد شرق -1 

. افزایش بنا درطبقه همکف بسطح   5/45   مترمربع -2
 . افزایش بنا درطبقه اول بسطح 5/45 مترمربع -3

حذف پیلوت و احداث بناي  جداسازبمساحت حدود 14/17متر مربع با اسکلت بلوکی   -4
  . .  بعنوان آبدارخانه

تبدیل کل مسکونی به تجاري با فعالیت شغلی نمایشگاه اتومبیل اتولچی  که داراي   -4
تابلوي تبلیغاتی نئون بابعاد حدودي

.متر ×1/7  متر می باشد 11 
تبدیل محوطه به مساحت  508/94  به عنوان محوطه تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) وبا   -5

عنایت به موارد مطروحه
رعایت پارکینگ در فضاي باز گردیده و  فاقد کسري پارکینگ می باشد .(اعیان خارج از  

 تراکم )
با عنایت به عرض مصوب بلوار خرمشهر از 45 متر به 51 متر ملک فوق به عمق 3 متر 

وبسطح 39/15 مترمربع
.از عرصه داراي عقب نشینی  می باشد 

. پروانه فاقد اعتبار است و تمدید نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 اوقاف مستاجرحسین مشکین فر موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به مساحت 515.11 مترمربع با 

توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 100846000
ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 126510مورخ  97.7.1 به 

مبلغ 20169200(بیست میلیون و  یکصد و  شصت و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می نماید.ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 515.11  0
 

55000  , 1360 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1397/07/07 3/97/21524 بدوي  
بلوارشهیدان

صاري 
تعمیرگاه 
باراباس 
ولیعصر

3-3-10089-8-1-0-0 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  احتراماً
با توجه به گزارش غیابی صورت گرفته و متعاقب آن برابر تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 
. 232952 مورخ 96/11/07 در خصوص اعالم دقیق مساحت ها با توجه بازدید صورت گرفته
مکان ارائه شده  بصورت یکباب گاراژ مشتمل چندیدن باب حجره بصورت بارانداز فلزي و 
دفتر کار و مغازه داراي عرصه اوقافی با فروشنامه عادي میباشد که در خصوص اعیانات 

. بالمانعی ارائه نگردیده
بر اساس نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 1070.96 متر مربع و اعیان بشرح زیر 

. میباشند
. دفتر کار با مصالح سنگ بلوك بسطح 20.36 مترمربع -1

. تعمییرگاه بسطح 41.13 متر مربع -2
. تعمییرگاه بسطح 65.89 مترمربع -3

مغازه داراي درب  بسمت کوچه در ضلع شمال بسطح 18.71 متر مربع .(بصورت انبار  - 4
 ,فاقد فعالیت )

باراندار فلزي بصورت چند دهنه حجره که بصورت تعمییرگاه (صافکاري - جلو بمدي  -5
. سازي و . . . ) بمساحت 322.33 متر مربع

. سرویس و دفتر کار بسطح 27.97 متر مربع -6
. دفتر کار بسطح 18.72 مترمربع -7

 . محوطه  تجاري بسطح 555.85 متر مربع -8
الزم به ذکر است که حجره ها بصورت بارانداز فاقد جدا کننده (دیوار و یا شیشه بند ) از 

. همدیگرند
. قرار دارد  S121 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري تجاري
. تراکم مجاز در همکف 80% و کل اعیان داخل تراکم است

. با توجه به قدمت  و محوطه باز موجود فاقد کسري پارکینگ
قدمت مجموع اعیانات  با توجه به مدارك پیوست (فیش برق ,  پروانه کسب  و پاسخ 

. استعالم اصناف  ) مربوط به باالي 30 سال میباشد
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1640 بسطح حدود 38 متر مربع در شمال در تعریض کوچه 

. 10 متري قرار دارد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 خارج تراکم با توجه به نظریه کارشناسان رسمی به شماره 

98467 مورخ 97.5.23  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
3,975,600(سه میلیون و  نهصد و  هفتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.13  1.5
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/24 3/97/21525 بدوي ك داوود  
زاده - خ 

شهدا  داوود 
زاده

3-2-10071-229-1-0-0 82
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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 1,203,360(یک میلیون و  دویست و  سه هزار و  سیصد و  

شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 150.42  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 73 **--**
 به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت عرصه 174.5مترمربع که از بابت

اعیان یک ونیم طبقه دوبلکسی در یک واحد که با توجه به نقشه برداري ارائه شده **--**
. به مساحت 183.55مترمربع می باشد فاقد سابقه در شهرداري می باشد
.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد **--**

.سویت در طبقه همکف جمع آوري گردیده است**--**
قرار  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی **--**
دارد(60-100%) بنا بر این 33.13مترمربع خارج از تراکم و 150.42مترمربع داخل تراکم می 

.باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**

.سطح اشغال همکف 78.98% می باشد**--**
.با توجه به خط پروژه شماره 1285 فاقد عقب نشینی از بن بست 6متري می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
بصورت کارگاه و 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 116943 
مورخ 97/06/18 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.736.382.100 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 547276420(پانصد و  چهل و  هفت میلیون و  دویست و  هفتاد و  
شش هزار و  چهارصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 268.01  0
 

297000  , 1380
 , 1384

احداث بناي بدون مجوز 1397/06/24 3/97/21527 تجدید 
نظر

 
بلوارخرمشه
ر-نبش 
کوي 

طالقانی   
فرآورده 
هاي چوبی 
سعید

3-3-10216-9-1-0-0 82
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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 
29,700,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامامکان بازدید شده طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین  که وضع **--**
موجود بصورت یک واحد کارگاهی(فرآورده هاي چوبی سعید) طبق نقشه برداري ارائه شده 

از سوي متقاضی بمساحت 227 متر مربع
کارگاه صنعتی (مطابق گروههاي الف مصوبه هیات وزیران) با قدمت  سال 1380 به  **--**
همراه بالکن تجاري  به عنوان دفتر فروش در حد 1/3  بمساحت  41/01  متر مربع(به کسر 

حفره بالکن) با قدمت  سال 1384
که با اسکلت فلزي   بدون مجوز احداث گردیده است.توضیح اینکه سطح اشغال **--**

.100% و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ با توجه به ضوابط کاربري صنعتی  دارند
ضمناً با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت فاقد پنجره و  اشرافیت به **--**

.پالك مجاور می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 703 پیوست به مساحت 19/8مترمربع از اعیان ملک **--**

در تعریض خیابان 51 متري خرمشهر قرار داردو 0.45مترمربع اعیان ملک در تعریض کوچه 4
.متري حد غرب قرار دارد

در مجموع 20.25مترمربع از اعیان در تعریض است. ضمنا داراي تابلو به ابعاد  **--**
.حدودا 4/5* 0/6 و 1/5 * 5 متر میباشند

جهت تعیین میزان کاربریها مطابق طرح جدید نیاز به ارسال کاربریهاي جدید **--**
.توسط واحد خط پروژه می باشد

s3210 با توجه به طرح جدید تفضیلی 133.48مترمربع از عرصه در کاربري**--**
(مسکونی ) قرار  R112 (کارگاههاي تجاري)و باقیمانده به مساحت 93.52مترمربع در کاربري

.دارد
.ضمناً ملک داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب می باشد**--**

*********************-------------------------
*****************************

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 47746مورخ 97/04/26  **--**
 .جهت گزارش به روز به حضور تقدیم می گردد

متقاضی درخواست کارشناسی وپرداخت خالف را دارند.مراتب جهت دستورات  **--**
.بعدي تقدیم 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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 114,576,000(یکصد و  چهارده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 68.2  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/07/17 3/97/21528 تجدید 
نظر

شرکت نفت  
آب و برق 
بلوار امام

3-3-30220-152-1-0-0 82
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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 4166400(چهار میلیون و  یکصد و  شصت و  شش هزار و  
چهارصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 62.  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

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 82,723,200(هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  

بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 24.62  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:41زمان 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 134 مورخه 93/12/23 بصورت سه طبقه 
بر روي مغازه ( با احتساب دو واحد مسکونی و یک باب مغازه و با استفاده از بند 7 کمیسیون 

ماده 5 مورخ 93/05/29)
به زیربناي کل  423/06  متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت  

کاري  می باشد و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه 
:صادره به شرح زیر می باشد

در همکف بسطح 0/62 متر مربع از فضاي پیلوت کاسته و به فضاي مفید تجاري  *--*
افزوده شده است

در طبقه  اول بمساحت 6/54 متر مربع توسعه بنا دارد (0/28 متر مربع از این مقدار  *--*
مربوط به توسعه بنا در راه پله می باشد)

در طبقه دوم بمساحت 0/8 متر مربع توسعه بنا دارد همچنین بسطح 0/13 متر مربع از  *--*
فضاي راه پله کاسته و به فضاي مفید واحد مسکونی افزوده شده است

در طبقه سوم  بمساحت  17/16متر مربع توسعه بنا دارد  (بسطح 0/16 متر مربع از این  *--*
مقدار مربوط به راه پله و  بمساحت 7/18 متر مربع از این مقدار بصورت کنسول سراسري  

بعمق متوسط 0/76متر بسمت شارع عام می باشد)
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است هر گونه مغایرت پس از  *--*
اتمام عملیات اجرایی ساختمان قابل  بررسی مجدد می باشد و تایید نهایی پارکینگ هاي

احداثی با شرط انطباق با ضوابط شهرسازي در زمان صدور گواهی پایانکار انجام خواهد شد 
اضافه بناي موجود بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است ولیکن با توجه به تخطی از  *--*
ضوابط سقف تراکم اعطایی بمتراژ 68/20 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارد که بسطح 20 متر 

مربع از این مقدار از مغازه احداثی است
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور گواهی عدم خالف  را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام 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 و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث چهارباب مغازه 
(برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسی بشماره 91747 مورخ 97/05/15) منطبق 

باموازین قانونی اصدار یافته اذا راي بدوي به جریمه به مبلغ 1154000000(یک میلیارد 
و  یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون ) ریال،عیناً تایید می گردد. 

جریمه 149.11  0
 

3300000  , 1396 1397/07/10 بالکن بدون پروانه  3/97/21529 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی آب و 
آسیاب بعد 
از کوچه الله 
روبروي غذا 
 خوري ترنج

3-1-10205-710-1-0-0 83
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص چهار واحدکسري 
پارکینگ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 100  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک باب خانه 
به مساحت 125 متر مربع می باشد

 ببراب نقشه برداري عرصه به سطح 125.22 متر مربع می باشد *--*
مالک اقدام به تبدیل بناي مسکونی به صورت  4 باب مغازه بانضمام بالکن در حد  *---*

: 1/3 به صورت اسکلت فلزي و سربندي خرپاي فلزي  با مساحت ها به شرح ذیل نموده است
 یک باب مغازه به سطح 31.62 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 6.10 متر مربع -1
یک باب مغازه به سطح 30.99 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 6.10 متر مربع -2

 
یک باب مغازه به سطح 31.74 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 6.20 متر  -3

 مربع
یک باب مغازه به سطح 30.75 متر مربع بانضمام بالکن در حد 1/3 به سطح 5.80 متر  -4

 مربع

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در هر 4 باب مغازه احداثی می گردد *--*
 برابر ضوابط داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *---*

باستناد خط پروژه شماره 1383 به تاریخ 97/01/30 ، ملک فاقد عقب نشینی می  *----*
 باشد

 سال وقوع تخلف 1396 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

از آنجائیکه بر اساس گزارش شهرداري منطقه میزان قرار گیري اعیان در تعریض بر 
اساس سال وقوع تخلف ناچیز میباشد و از طرفی قلع و قمع آن به کل بنا آسیب وارد 
میکند لذا 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 توسط کارشناس رسمی 

دادگستري بشماره 239330 مورخ 96.11.26  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 
معامالتی معادل 57458500(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  هشت هزار 

و  پانصد) ریال صادر می گردد. ،در خصوص عقب نشینی  عرصه مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 185.35  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 3/97/21534 بدوي میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا   بن 
بست 4

3-1-10309-403-1-0-0 83
1

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 یکبرابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 16250000(شانزده میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

162500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ

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 بمبلغ 1461030000(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  یک میلیون و  سی 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 471.3  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند افرازي سال 178 به صورت یک زمین 
 مشتمل بر 4 باب دکان و یک چشمه اطاق و ایوان به مساحت 268.30 متر مربع می باشد
در خصوص اعیان تجاري به صورت 4 باب مغازه به مساحت 79 متر مربع داراي  *---*
سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به تاریخ 1376/10/06 بوده که پرونده مذکور 

مختومه گردیده است
مالک اقدام به احداث بناي بدون مجوز به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت و یک  *----*

واحد مسکونی در همکف ( سوئیت ) و بدون تخریب واحد هاي تجاري نموده است که در این 
 خصوص صرفا داراي سوابق گزارش می باشد

قدمت بنا برابر گزارشات موجود به سال 1393 بوده و عملیات ساختمانی در  *-----*
مرحله نازك کاري متوقف گردیده است

:  باستناد طرح تفصیلی ملک داراي 2 کاربري می باشد *------*
( به سطح 77 متر مربع )  M114 محدوده واحد هاي تجاري به صورت -1 

  ( به سطح 191.30 متر مربع ) R112 محدو.دهاي بناي مسکونی به صورت -2
باستناد خط پروژه شماره 1208 به سطح 63.70 در تعریض بوده که از این  *---------*
مقدار به سطح 16.40 متر مربع از اعیان تجاري و به سطح 32.10 از اعیان مسکونی و به سطح 

 15.20 متر مربع از عرصه در تعریض می باشد
با توجه به کاربري مختلط و نظر به اینکه واحد هاي تجاري داراي سوابق  *----------*
گزارش و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد ، تراکم گیري بناي 

( دو طبقه بر روي پیلوت ) به     R112  مسکونی بدون مجوز بر اساس کاربري مسکونی و پهنه
 : شرح ذیل می باشد

 % سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استنفاده :78.06 -1
خارج تراکم در همکف به سطح 12.54 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 99.87 متر مربع

 

تراکم مجاز 120 % ------- مورد استفاده : 204.26 % ( بر اساس 2 طبقه بر روي سوئیت  -2
(

خارج تراکم در طبقات اول  و دوم به سطح 121.33 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 
 172.81 متر مربع

 طبقه مازاد ( طبقه سوم و چهارم ) در مجموع به سطح 250.10 متر مربع 2
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با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی  *-------*
 می باشد

بخشی از زیر بنا طبقه چهارم به صورت بام تهرانی به مساحت 62.58 متر  *--------*
 مربع و به صورت مشاعی می باشد

الزم به توضیح می باشد که در گزارشات ارسالی به کمیسیون ماده صد به  *--------*
سال 1373  در خصوص 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري  واحد هاي تجاري ، اظهار نظر 

نشده بود که بدین وسیله اعالم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 56536 - 
1397 به تاریخ 97/03/30 و  جهت  صدور دستورات مقضتی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------*

احتراما به استحضار می رساند برابر تصیمیم  کمیسیون ماده صد به تاریخ 97/03/022 مبنی 
بر اعالم میزان تخلف و عقب نشینی برابر زمان طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف  و ارجاع 

: مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد
برابر خط پروژه ترسیمی واحد نقشه برداري منطقه  و برابر طرح تفصیلی قدیم ( زمان  *--*

: وقوع تخلف )
در مجموع به سطح 33.55 متر مربع از ملک در تعریض واقع شده بوده که به   *----*

 : تفکیک به شرح ذیل می باشد
اعیان تجاري احداثی قدیمی به سطح 14.06 متر مربع در تعریض واقع شده است -1

حد غرب به سطح 15.98 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري  واقع شده بوده که از این  -2
 مقدار به سطح 2.42 متر مربع از اعیان نوساز و باقی از عرصه می باشد

حد شرق به سطح 12.97 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري  واقع شده بوده که از این  -3
 مقدار به سطح 1.18 متر مربع از اعیان نوساز و باقی از عرصه  می باشد

در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي کمسیون ماده صد به شماره 3/97/21534  *---*
به تاریخ 97/07/03 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

با توجه به کاربري مختلط و نظر به اینکه واحد هاي تجاري داراي سوابق گزارش و  *--*
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آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد ، تراکم گیري بناي مسکونی 
( دو طبقه بر روي پیلوت ) به شرح     R112  بدون مجوز بر اساس کاربري مسکونی و پهنه

 : ذیل می باشد
 %  سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استنفاده :69.24 -1

 خارج تراکم در همکف به سطح 15 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 97.41 متر مربع

تراکم مجاز 120 % ------- مورد استفاده : 173.80 % ( بر اساس 2 طبقه بر روي سوئیت  -2
(

خارج تراکم در طبقات اول  و دوم به سطح 87.34 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 
 194.82 متر مربع

 طبقه مازاد ( طبقه سوم و چهارم ) در مجموع به سطح 250.10 متر مربع 2
با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی  *-------*

 می باشد
بخشی از زیر بنا طبقه چهارم به صورت بام تهرانی به مساحت 62.58 متر  *--------*

 مربع و به صورت اختصاصی می باشد
الزم به توضیح می باشد که در گزارشات ارسالی به کمیسیون ماده صد به  *--------*
سال 1373  در خصوص 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري  واحد هاي تجاري ، اظهار نظر 

نشده بود که بدین وسیله اعالم می گردد

با توجه به تصمیم کمسیون ماده صد مبنی بر اعالم وقوع سال تخلف برابر گزارش  *--*
: کارشناس رسمی ، با توجه به گزارش کارشناس رسمی ( به پیوست )

در سال 1389 در نقشه هاي ماهواره اي وجود فضاي مسقف در حد ساختمان یک اشکوبه با 
سقف شیروانی و بام حلبی در محل استقرار ساختمان محرز بوده ، لیکن در سال 1387 آثار 

 چنینی بنایی به نظر نمی رسد و با جمیع جهات سال وقوع سال 1388 می باشد
با توجه به متن گزارش کارشناس رسمی محترم و نیز زمان بندي صحیح و مهندسی اجراي )
سازه بتنی ، تخلف ساختمانی در سقف اول سال 88 بوده و باقی طبقات از سال 1390 تا سال 

 1393 برابر اظهار نظر مالک در متن گزار کارشناس رسمی ، به طول انجامیده است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 52,078,000(پنجاه و  دو میلیون و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 80.12  1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 3/97/21540 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی توتدار 
ك زمان 
اصلی 

انتهاي ك

3-1-10205-709-1-0-0 83
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 1.5 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 114
. متر مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان یک طبقه ویالیی با قدمت 1389 که بابت آن 
. بالمانعی ارائه نگردیده است

طبق نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 114.79 متر مربع و اعیان بسطح 80.12 
. متر مربع با مصالح سنگ بلوك
. یک واحد کسري پارکینگ

. بر اساس طرح تفصیلی در کاربري فضاي سبز قرار دارد و اعیان خارج از تراکم است
بنا به گزارش پیوست کارشناس خط پروژه منطقه به دلیل نسقی بودن ملک امکان تهیه خط 

.پروژه میسر نمیباشد
. مورد درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 6 متر خاکی

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض آقاي مصطفی عاشوري وشرکاء نسبت به راي شماره 3.97.21216 

مورخ 97.5.16  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 154.75 مترمربع به مبلغ  232125000(دویست و  سی و  دو میلیون 

و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 154.75  1.25
 

1200000  , 1387 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/07/17 3/97/21545 تجدید 
نظر

چمران  
کوچه 
 عبادي

3-1-10011-4-1-0-0 83
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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10:41زمان 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

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 110.34  2.25
 

1200000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/17 3/97/21545 تجدید 
نظر

چمران  
کوچه 
 عبادي

3-1-10011-4-1-0-0 83
3

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 308**--**
 مورخ 87/08/19 به صورت 3.5طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 300.56مترمربع

که پروانه فاقد اعتبار می باشد و پیش از ضوابط سقف تراکم اعطائی صادر گردیده  **--**
.است

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد  **--**
:تخلف زیر با قدمت سال 87 مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 35.2مترمربع خارج از تراکم و خارج از طول **--**
60% به صورت پیلوت

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هرکدام  به مساحت 35.2مترمربع خارج از تراکم و **--**
 خارج از طول 60% به صورت مسکونی

احداث  یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت مازاد بر تراکم به مساحت 110.34**--**
 مترمربع

 احداث راه پله به بام به مساحت 12.75مترمربع**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در هرطبقه 0.3و در مجموع **--**

 1.2مترمربع
تعداد واحدها از 3 به 4واحد افزایش یافته است .(با توجه به اعالم کل مساحت **--**

طبقه مازاد به کمیسیون افزایش تعداد واحد اعالم نگردیده است)
.با توجه به ضوابط قدیم دو واحد پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده است**--**

.سطح اشغال همکف از 41.33% در زمان پروانه به 64.75% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 9409970903201303 مورخ 1394/05/04 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 101275 مورخ 97/05/28 اصول فنی ، 
بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی مانده لذا با توجه به تکمیل بودن بنا ، موقعیت مکانی ، تامین پارکینگ و رعایت 
عرض گذر و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل یک دهم برابر ارزش 
معامالتی سال وقوع تخلف 1392 نسبت به مساحت 141/37 متر مربع بناي داخل 

تراکم به مبلغ 43824700(چهل و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار و  
هفتصد) 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 141.37  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 3/97/21557 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی  
ماهی 
رودخان 
انتهاي 
فرعی 

   پانزدهم

3-3-10149-21-1-0-0 83
4

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .  رعایت عقب 
نشینی

2.28  0
 0.1 
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970903201303 مورخ 1394/05/04 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 101275 مورخ 97/05/28 اصول فنی ، 
بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی مانده لذا با توجه به تکمیل بودن بنا ، موقعیت مکانی ، تامین پارکینگ و رعایت 
عرض گذر و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
سال وقوع تخلف 1392 نسبت به مساحت 47/214 متر مربع بناي مازاد بر تراکم به 
مبلغ 664,857,000(ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت 

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 214.47  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت نسقی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 
 104.19 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداث بدون مجوز به صورت 36 طبقه بر روي همکف ( سویت ) می باشد  *--*
: که در این خصوص داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می باشد

دو طبقه اول با اسکلت بتنی و طبقه سوم داراي اسکلت فلزي با سقف شیروانی با خرپاي -
.فلزي سوئیت همکف در حال بهره برداري و طبقات در مرحله سفت کاري می باشد

اعیان احداثی به مجموع مساحت 374.66 مترمربع که از این مقدار 147.12 مترمربع  -1
.داخل تراکم و 227.54مترمربع خارج از تراکم می باشد

در هکمف و طبقه اول به دلیل عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت به مساحت 13.028  -2
مترمربع ( همکف و طبقه اول هر کدام به مساحت 5.12 مترمربع و طبقات دوم و سوم هر 

.کدام 1.394 مترمربع) اضافه بناي حقیقی دارد
.دو واحد کسري پارکینگ دارد -3

با توجه به اظهار نظر واحد نقشه برداري ( بپیوست) پس از ارائه سند مالکیت تهیه خط   -4
 .پروژه امکان پذیر می باشد

*------------------------------------------------*
برابر آراي کمیسیون ماده صد سوئیت و سرویس بهداشتی در همکف راي به تخریب داشته  

 که ماکل اقدام به تخریب بناي مذکور نموده است ( تصاویر به پیوست )
با توجه به تخریب واحد مسکونی  و سرویس بهداشتی درهمکف میزان تخلف داخل و  *--*

 : خارج تراکم برابر سال وقوع تخلف به شرح ذیل اصالح می گردد
ملک برابر طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی - تراکم متوسط -  *---*

: بافت توسعه واقع شده بوده است که بر همین اساس

همکف به سطح 48.42 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح 39.25 متر مربع به  -1
صورت خارج تراکم

طبقات به سطح 92.95 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح 175.22 متر مربع به  -2
صورت خارج تراکم

عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري در طبقات و در مجموع به سطح 2.28 متر   -3
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 مربع ( هر طبقه به سطح 0.76 متر مربع )
با توجه به تخریب سوئیت در همکف و تامین  یک واحد پارکینگ مسکونی دیگر ،  -4

 رعایت 3 واحد پارکینگ می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماد هصد به شماره 3/97/21435 به تاریخ 
97/06/06 به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کشاورز محبی فر موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه دوم به مساحت 4.41 مترمربع ، احداث راه پله به 

بام به مساحت 12.06 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به 
مساحت 4.32 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 80561250

(هشتاد میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 20.79  1.25
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/07/17 3/97/21562 بدوي کمربندي  
مدرس 

پشت اتش 
نشانی 
شهرك 
ازادگان 
بسمت 

کالنتري 15 
کوچه اول

3-1-10284-4-1-0-0 83
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره218  مورخ **--**
86/8/1در2.5طبقه ودو واحد مسکونی ، کال با زیر بناي284.4مترمربع

که پروانه فاقد اعتبار بوده و در مرحله اتمام سقف دوم داراي گواهی عدم خالف به  **--**
.شماره 331737مورخ 95/03/09 بدون خالف ساختمانی می باشد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موار **--**
:مغایرت زیر مشاهده گردید

اضافه بناء بیشتر از مدلول پروانه خارج از طول 60% و خارج از تراکم به مساحت **--**
4.41مترمربع در طبقه دوم(پیش آمدگی مسکونی داخل حیاط)

احداث راه پله به بام به مساحت 12.06مترمربع بر خالف مدلول پروانه**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 4.32مترمربع (1.44**--**

  مترمربع در طبقه همکف تا دوم)
.رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط قدیم پارکینگ می گردد**--**

.پروانه فاقد عقب نشینی صادر گردیده است**--**
.سطح اشغال همکف از 50.81% در زمان پروانه به 50.71% کاهش یافته است**--**

ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد.(طبقه اول مورد بهره برداري قرار دارد)**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

83
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی طبقه مازاد  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 601,400,000(ششصد و  یک میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.6  2.5
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/31 3/97/21565 بدوي شهدا پشت  
قنادي 

گلستان   
 متحدین

3-3-10140-2-1-0-0 83
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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 116250000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص77.6  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.

سایر 77.6  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

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 107089500(یکصد و  هفت میلیون و  هشتاد و  نه هزار و  پانصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.03  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 3/97/21565 بدوي شهدا پشت  
قنادي 

گلستان   
 متحدین

3-3-10140-2-1-0-0 83
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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 24.3 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 37,665,000
(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 24.3  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 187 مورخه 
93/12/28 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  24/3 مترمربع بصورت 2  

 طبقه  با زیرشیروانی بر روي پیلوت
در2  واحد مسکونی بازیربناي کل 253/15   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی 

 :  درحدنازك کاري  است ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/34 مترمربع -1 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح  14/38 مترمربع ( هرطبقه  7/34  -2
 .مترمربع )

افزایش سطح انباریها بصورت بناي تبدیلی راهرو به بناي  مازاد بر5 مترمربع بسطح 1/01  -3
. مترمربع

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه سوم بسطح   -4
 .77/6 مترمربع

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي آن درطبقه سوم  -5
 می باشد

کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند . داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر  -6
صورتجلسه مورخه 97/8/22 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف 

 . جدیدي مشاهده نگردید
رعایت عقب نشینی گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد. مراتب جهت 

 . دستور تقدیم 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 بازدید 
از محل، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه با محوطه 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 کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه تکمیلی شماره 138457 مورخ 97/07/18 (ثبت دبیرخانه 

شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 15.000.000ریال 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؛از طرفی با توجه باینکه راي بدوي بر اساس 

گزارش غیابی براي متراژ تخلف 250 مترمربع صادر گردیده بود و مطابق گزارش جدید 
شهرداري مورخ 97/04/09 متراژ تخلف 145.4 مترمربع اعالم شده است لذا ضمن 

نقض راي بدوي و کاهش متراژ تخلف به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3000000(سه میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 15000

جریمه 145.4  0
 

45000  , 1363
 , 1391

احداث بناي بدون مجوز 1397/06/31 3/97/21566 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري- خ 
دفاع  
پارس2
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شرح راي 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 مورد بازدید برابر خط عادي قطعه زمین نسقی مشتمل بر یکباب مغازه بمساحت عرصه 
, 250 متر مربع

وضع موجود داراي بارانداز در محوطه بوده و از ملک بصورت دفتر کار اجاره داربست 
,ساختمانی استفاده میگردد و بابت اعیانات بالمانعی ارائه نگردیده

توضیح اینکه بابت احداث بناي بدون مجوز بسطح 250 متر مربع داراي راي تخریب غیابی 
1393/10/24 از کمیسیون بدوي ماده صد است که برابر نقشه ارائه  بشماره 3/93/9455

. شده گزارش اصالحی بشرح ذیل تقدیم میگردد
طبق نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 253/74 متر مربع و اعیان با قدمت 

. نصب کنتور 1370 و تاریخ احداث سال 1363(طبق فروشنامه )  بشرح زیر است
, دفترکار بمساحت حدود  15.62متر مربع  داراي تابلوي تبلیغاتی  به ابعاد 1در1 متر-1

, اتاق استراحت بمساحت حدود 16.50متر مربع-2
, بارانداز بمساحت حدود 108.18متر مربع -3

 سرویس بهداشتی بمساحت حدود 5.10 متر مربع با قدمت  1391 -4
. محوطه (فضاي باز تجاري)  بسطح 108.34 متر مربع -5

. با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ
بر اساس خط پروژه  شماره 2210 , بمساحت حدود 0/57 متر مربع از عرصه و اعیان (حدود 

,0/27 متر مربع از اعیان و مابقی عرصه) در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 50463 -97/03/21 جهت صدور دستور تقدیم 

.میگردد

83
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ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد .  ردتخلف 50  0
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 3/97/21567 بدوي آج بیشه  
 مدرس

3-2-10283-15-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط نماینده خالف ناحیه  1  بر اساس مشاهدات بیرونی و عدم 
:حضور مالک  بصورت

درحال احداث بدون مجوز یکباب ساختمان از نوع اسکلت بلوکی  با کالف  با زیربناي حدود 
120 مترمربع در حد دیوار چینی همکف بدون اجراي سربندي  در دو واحد مسکونی

بر روي عرصه بمساحت  حدود 145 متر مربع  میباشد  
به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به ارائه نقشه برداري وضع موجود  از سوي 
مالک وانعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

مساحت و زیربناهاي اعالم شده بصورت حدودي میباشد  گزارش دقیق  پس از  بازدید از 
.داخل ملک و ارائه مدارك الزم از سوي مالک قابل  اظهار نظر میباشد
.فرم تحلیل بر اساس مساحت قبل از عقب نشینی تکمیل  گردیده است

.مراتب جهت دستورات مقتضی  تقدیم حضور میگردد

83
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در خصوص اعتراض معترض نسبت به راي معترض عنه بنا به جهات مندرج در الیحه 
اعتراضیه علی الخصوص پیرامون سال وقوع تخلف و میزان ارزش سرقفل جهت 
جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی مالک ضمن پذیرش اعتراض مراتب به هیأت 

کارشناسی ارجاع که طی نظریه شماره 101307 مورخ 1397/5/28 به مبلغ 
1/753/616/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده و قابلیت متابعت 

دارد لذا ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 1919/95 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 

شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 350723200(سیصد و  پنجاه میلیون و  هفتصد 
و  بیست و  سه هزار و  دویست)   ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 1919.95  0
 

650000  , 1382
 , 1387

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/03 3/97/21568 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر-ا
سماعیل اباد 
 ولیعصر

3-3-10493-3-1-0-0 83
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توضیحات بازدید مکان مورد بازدید قبال بصورت نسقی بابت عرصه 300 متر مربع و اعیان بسطح 120 **--**
.متر مربع پروانه ساختمانی مسکونی بشماره 124  1374/07/08 دریافت نموده اند

پس از آن اقدام به دریافت سند مالکیت مفروزي به تاریخ 1377/02/19بصورت **--**
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب ساختمان آهن فروشی و انباري بمساحت عرصه 

. 1922/50 متر مربع نموده اند
باتوجه به مدارك و گزارشات قبلی پیوست و موجود در پرونده درآمدي بشماره **--**
2371/3 , بابت اعیان مسکونی بمساحت 75 متر مربع داراي بالمانع شماره 3/33/37462 

.مورخ 1382/01/24 از شهرداري میباشند
پس از آن اقدام به تغییر کاربري ملک بصورت  آهن فروشی, انجام تعمیرات **--**

اساسی شامل تعویض سربندي و توسعه بنا , احداث بارانداز و انباري نموده اند که بابت آن 
.بالمانعی ارائه نگردیده است

با توجه به سوابق موجود در پرونده در  عرصه اي  بمساحت 1919/95 متر مربع از **--**
:بابت  اعیانات زیر شامل

دفتر فروش بسطح حدود 99 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 5 متر مربع بصورت  -1
همزمانساز بوده و بسطح حدود 19 متر مربع بصورت توسعه بنا با قدمت تقریبی 1387و 75

.مترمربع تبدیل مسکونی به تجاري با قدمت سال 82 دارند
. احداث سرویس بهداشتی بمساحت 2.88 متر مربع  با قدمت حدود 1387 -2

احداث کارگاه تیرچه سازي در همکف با مصالح سنگ بلوك و شناژ بتنی  بسطح حدود  -3
,96.16 متر مربع با قدمت تقریبی 1382

احداث انباري با مصالح سنگ بلوك و تراس غیر مسقف در طبقه اول کارگاه فوق با  -4
قدمت تقریبی 1387 ( دو باب انباري مجزا بمساحت هاي 18.75 متر مربع و 25.32 متر مربع 

  تراس روباز بسطح 52.09 متر مربع )
.توضیح اینکه دوباب انباري و تراس بوسیله پله آهنی از همکف داراي دسترسی میباشند
ضمناً آیتم شماره 3 کارگاه تیرچه بلوك سازي به مساحت 99/07مترمربع می باشد که در 

.زمان اعالم به کمیسیون 2/91مترمربع راه پله فلزي کمتر اعالم گردیده بود
. احداث اتاق استراحت بسطح 10.11 متر مربع  با قدمت حدود 1382 -5

.بارانداز فلزي بمساحت 81.53 متر مربع با قدمت حدود 1382 -6
. بارانداز فلزي بسطح 38 متر مربع با قدمت 1388 -7

.محوطه تجاري بمساحت 1592/27 متر مربع -8 
داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده 100 بوده که  با توجه به مراجعه مالک و **--**

تخریب بخشی از اعیانات موجود در محوطه شامل موارد 2،6و7 (باراندازهاي فلزي و سرویس 
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 بهداشتی)
.موارد فوق حذف و محوطه تجاري  1711/77مترمربع اصالح  میگردد**--**

با توجه به استفاده از محوطه به صورت تجاري تامین پارکینگ مورد نیاز در فضاي باز می -
.گردد

.داراي تابلو ي معمولی به ابعاد حدود 4*1/5 متر با عنوان آهن آالت گیالن متال میباشند -
از بابت موارد فوق داراي راي جریمه به شماره 17939مورخ 95/5/16کمیسیون **--**

. بدوي می باشد
با توجه به بازدید مجدد انجام شده آیتم شماره 4 با تخریب راه پله فلزي دسترسی **--**

به طبقه اول به مساحت 2/91مترمربع و انباري ها و تراس رو باز بامجموع  مساحت 96/16
.جمع آوري گردیده است

**--** 
*********************************************************

بنابراین مساحت نهائی تخلفات ساختمان به شرح زیر گزارش می *********
************************************:گردد

 محوطه تجاري با توجه به تخریب راه پله به مساحت  1714/68مترمربع -1**--**
.مساحت کارگاه از 99/07به 96/16مترمربع  اصالح می گردد -2**--**

. احداث اتاق استراحت بسطح 10.11 متر مربع  با قدمت حدود 3-1382**--**
دفتر فروش بسطح حدود 99 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 5 متر مربع  -4**--**
بصورت همزمانساز بوده و بسطح حدود 19 متر مربع بصورت توسعه بنا با قدمت تقریبی 

.1387و 75مترمربع تبدیل مسکونی به تجاري با قدمت سال 82 دارند
با توجه به طرح جدید تفضیلی و خط پروژه  جدید شماره 410پیوست به مساحت **--**
162مترمربع ازعرصه ملک در تعریض کوچه 10متري حد غرب و خیابان 51متري حد شمال و 

.پخ اتصالی قرار دارد
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 20953مورخ 97/03/08 کمیسیون ماده **--**
صد مبنی بر بازدید مجدد و نقشه برداري جدید ارائه شده اعیانات تغییر جدیدي نسبت به 

.گزارش قبل  مشاهده نگردید
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد**--**

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تایید میگردد. سایر 50  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/10 3/97/21571 تجدید 
نظر

شهداء 25  
متري 

شمالی سه 
راه 

پاستوریزه 
-پشت 

گاراژدافسار
ي -ك 

متقی -بعد 
 از 25 متري

3-3-10246-10-1-0-0 84
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص تراکم اعطایی منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم 

نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 45027500(چهل و  پنج میلیون و  
بیست و  هفت هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 29.05  0.5
 

3100000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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 384,748,750(سیصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  
هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 99.29  1.25
 

3100000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 24 **--**
 مورخ 96/02/20 به صورت 3.5طبقه با انباري در زیرشیروانی

با مجموع زیربناي 563.16مترمربع در 6واحد مسکونی و با استفاده از سقف تراکم **--**
.اعطائی در زمان پروانه صادرگردیده است

.در زمان بازدید در مرحله  اجراي نازك کاري بود **--**
تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر **--**

:خارج از تراکم و خارج از طول 60% مشاهده گردید
 اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت به مساحت 11.78مترمربع**--**

اضافه بناء در طبقه اول ،دوم و سوم هرکدام به مساحت 27.85مترمربع و **--**
درمجموع سه طبقه 83.55مترمربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 3.96مترمربع **--**
در مجموع ساختمان (هر طبقه 0.99مترمربع)

الزم به ذکر است برابر ضوابط مجاز به احداث دو درب 3متري می باشد که در اجرا **--**
 دو درب 3متري و یک درب به طول 2.8متر مازادبر

ضوابط پیش بینی گردیده است لذا در صورت مسدود نمودن درب مازاد به طول **--**
.2.8متر داراي دو واحد کسري پارکینگ می باشد

در صورت پذیرش درب مازاد 2.8متري از طرف کمیسیون ماده صد که تاثیري در **--**
 پارك حاشیه اي نسبت به پروانه ندارد امکان

استقرار 4واحد پارکینگ بدون تزاحم و دو واحد پارکینگ با تزاحم مقدور می **--**
.باشد

.سطح اشغال همکف از 60.69% به 66.85% افزایش یافته است**--**
 عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان پروانه به میزان 29.05مترمربع**--**

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم میگردد**--**

84
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 دائمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر اضافه بناي همزمان ساز مسکونی در همکف و طبقه اول جمعاً به 

مساحت 8.92 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 یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2709450(دو 
میلیون و  هفتصد و  نه هزار و  چهارصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد.ضمنا در 

اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام 
نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 8.92  1
 

303750  , 1383 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/17 3/97/21575 بدوي پیرکالچاي  
- شهرك 
فجر 

آزادگان 
چهارراه اول 
سمت چپ

3-1-10286-218-1-0-0 841

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در  2 واحد 
مسکونی  داراي پروانه اصالحی بشماره 71 مورخ 72/05/03  با تامین یک واحد پارکینگ  

 ؛(و خریداري یک واحد کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه)
 . و با زیربناي 186.5 متر مربع پایانکار شماره 5161-83/02/17 دریافت نموده اند

پس از آن اقدام به احداث یکباب مغازه در داخل محوطه و سایبان فلزي نموده اند که برابر 
نقشه برداري ارائه شده ؛

احداث یکباب مغازه در داخل محوطه بسطح 27.23 متر مربع و بالکن بسطح 7.76 متر  -1
 ( مربع . (خارج از تراکم ) با تارخ نصب کنتور 1387/08/15

 احداث سایبان فلزي در حیاط بسطح 33 متر مربع .(خراج از تراکم ) احداث 1387 -2
اضافه بناي همزمانساز مسکونی در همکف بسطح 5.61 متر مربع و طبقه اول بسطح  - 3

 ( 3.31 متر مربع .(خارج از تراکم
 . با توجه به قدمت مغازه فاقد کسري پارکینگ تجاري

. الزم به ذکر است که تفکیک آپارتمان پالك فوق صورت نگرفته است
برابر خط پروژه پیوست بشماره 559 بسطح حدود 4.51 مترمربع در قسمت پخ دوگذر 8 و 

. 18 متري قرار دارد
. درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارند

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 دژم خوي موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر احداث سایبان بمساحت 7.6 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 یک 

برابر ارزش معامالتی بمبلغ 25536000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  سی و  شش 
هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7.6  1
 

3360000  , 1397 احداث سایه بان بدون مجوز 1397/07/17 3/97/21577 بدوي بلوار  
خرمشهر 

تک ماسوله  
پشت تک 
   ماسوله

3-3-10368-302-1-0-0 84
2
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  74 مورخه   
93/8/26می باشد که برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره ص/ 9321610/ 

 33 مورخه 93/6/17
بارعایت فاصله الزم از سمت شمال ( بعد3متر ومساحت 12مترمربع ) ورعایت 60% مساحت 
باقیمانده  بصورت 3/5  طبقه  در3 واحد مسکونی با استفاده از 10% تراکم تشویقی آسانسور 

 واستفاده از
سقف تراکم بسطح 50/63 مترمربع بازیربناي کل 531/92 مترمربع صادرگردیده عملیات 

ساختمانی در حد اتمام بوده و با توجه به سوابق داراي گواهی عدم خالف بشماره 
:329823-95/09/17 از بابت موارد زیر می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف  و طبقات اول تا سوم به مجموع مساحت 63.72   -1
متر مربع

کاهش سطح راه پله در همکف و طبقات بسطح 25.44 متر مربع و تبدیل آن به بناي  -2
مفید

حذف آسانسور که با توجه به آن  بسطح 16.87 متر مربع مابه التفاوت بناي مازاد بر تراکم -3
استفاده از تراکم تشویقی ایجاد گردیده است

تبدیل واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -4
بعلت تبدیل  ایجاد شده

حالیه با لحاظ مشروحه فوق درخواست صدور گواهی پایانکار دارند که عنایت به پالن نقشه 
:برداري تفکیکی پیوست تخلفات ساختمانی موجود بشرح زیر گزارش می گردد

افزایش زیربنا در طبقه همکف بصورت احداث سایبان فلزي( خارج تراکم ) بمنظور  *---*
تامین پارکینگ بمساحت 7/60 متر مربع با قدمت سال 97

کاهش زیربنا در طبقات اول تا سوم بمساحت کلی 0/94 متر مربع(طبقه اول بسطح   *---*
0/6 متر مربع و طبقات دوم و سوم هر کدام 0/17 متر مربع)

در زیرشیروانی با توجه به کاهش تعداد انباري ها به یک واحد  سطح انباري موجود  *---*
بمقدار 14/74 متر مربع  بیش از مقدار سطح مجاز (5 متر مربع به ازاي هر واحد) می باشد 

که مشمول دریافت عوارض درآمدي می باشد
ضمناً نماي حد غربی بصورت حلب براق اجرا گردیده و کپسول آتش نشانی در محل نصب 

.نگردیده و برخی از ستون هاي داخلی فاقد نماسازي است
همچنین در حیاط مشاعی حد شمالی عملیات ساختمانی (اجراي درب ورودي و نماسازي و 
...) بعلت اختالف با پالك مجاور در خصوص تملک زمین بین دو پالك اجرا نشده است

و در حال حاضر داراي سایبان موقت بصورت انباري می باشد.که به سبب آن راه دسترسی .

84
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.به انباري هاي احداثی مسدود گردیده است
شایان ذکر است از بابت احداث سایبان فلزي بسطح 7/60 متر مربع با توجه  *--------*
به راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/97/21577 مورخ 97/07/17 محکوم به پرداخت 

جریمه شده است
که با توجه به آن و تایید 5 واحد پارکینگ مطابق پالن نقشه برداري تفکیکی فاقد کسري 
پارکینگ می باشد  (یک واحد کسري پارکینگ اعلم شده در گواهی عدم خالف منتفی می 

باشد)
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقص 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  16706400(شانزده میلیون و  هفتصد و  

شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 139.22  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 3/97/21578 تجدید 
نظر

امین  
الضرب - 
ژاندارمري  
کوي شهرام 
علیزاده- 
روبروي 
نانوایی 
بربري

3-3-10001-3-1-0-0 84
3

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 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

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 
29736000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.78  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده یک باب خانه نسقی خالفساز بصورت دو طبقه به مساحت **--**
 عرصه 116متر مربع و داراي اعیان در همکف  بمساحت 82متر مربع

در یک واحد  مسکو نی و  طبقه اول بمساحت 82متر مربع در یک واحد مجموعاً  **--**
 دو واحد مسکونی با بر حدود یک متر ونیم سمت کوچه
  با تعداد دو واحد کسري پارکینگ مسکو نی **--**

داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 21578مورخ 97/07/07 مبنی بر جریمه**--**
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**

.مراتب جهت مختومه نمودن پرونده مفتوح به حضور تقدیم میگردد**--**

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 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  125317500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  هفده هزار و  

پانصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 32.34  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/10 3/97/21580 تجدید 
نظر

خ شهداء -  
کوي 

متحدین   
بن بست 15

3-3-10150-7-1-0-0 84
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  106 مورخه 96/6/9 
می باشد که  بصورت  2 طبقه بازیرشیروانی بر روي پیلوت در2   واحد مسکونی بازیربناي کل 

 269/94 مترمربع
بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري است 

:   وباتوجه به نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهکف بسطح 10/78 مترمربع -1 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 21/56 مترمربع ( هرطبقه 10/78 مترمربع )  -2
 . بسطح 10/78 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند -3

رعایت عقب نشینی وپارکینگ گردیده ودرزیرشیروانی بسطح 4/04  مترمربع نسبت به 
زیربناي پروانه  کاهش بنا دارند حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات با اعمال  ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1 به 
ضریب 0.75) جریمه بمبلغ 2961567(دو میلیون و  نهصد و  شصت و  یک هزار و  

پانصد و  شصت و  هفت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 12  0.75
 

329063  , 1386 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/10 3/97/21583 تجدید 
نظر

مدرس اج  
بیشه  

فرودین بن 
ثابت 2 
متري

3-2-10276-162-1-0-0 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 بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 100 مترمربع و براساس نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر 

مهندس نقشه بردار گردیده
به مساحت عرصه 94/85 مترمربع  مشتمل بر  یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه  
بازیربناي  72 مترمربع که درخصوص آن داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 84/10/1  

 کمیسیون ماده صد می
باشد که بااخذ تعهد ثبتی مبنی بر عدم رعایت عقب نشینی محکوم به پرداخت جریمه 

 .  . گردیده فاقد کسري پارکینگ می باشد

متعاقبا مالک اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم  بسطح حدود 12 مترمربع  با اسکلت بلوکی 
وقدمت سال 1386 را نموده که دراین خصوص   داراي گزارش درسال 1396  درسیستم بوده 

 که درصورت
 . پرداخت خالف نیاز به گواهی از طریق واحد خالف می باشد

ضمنابرابر  خط پروژه  شماره 1964 تا ارائه سند مالکیت بسطح  5 مترمربع داراي عقب 
 . نشینی که از مقدار فوق بسطح 3/25مترمربع از اعیان احداثی برروي آن می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد 

84
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سایر سایر 82.36 80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 3/97/21591 تجدید 
نظر

شرکت نفت  
آب و برق 
رسالت

3-3-30220-25-1-0-0 84
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  یک قطعه زمین نسقی برار نقشه برداري به 
 مساحت 84.71 متر مربع می باشد

داراي اعیان بدون مجوز  به صورت یک باب منزل مسکونی ویالیی  بانضمام  یک باب  *--*
 مغازه می باشد

 یک باب مغازه به مساحت 15.83 متر مربع  با قدمت سال 1370 -1
 یک باب منزل مسکونی  به مساحت 66.55 متر مربع با قدمت سال 1370 -2

باستناد  خط پروژه شماره 1362 به سطح 19.80 متر مربع از ملک در تعریض  *-----*
کوچه هاي 10 و 6 متر اصالحی واقع گردیده که به سطح 7.93 متر مربع از اعیان مسکونی در 

 تعریض می باشد

واقع شده است و با توجه به متراژ عرصه به کسر عقب نشینی  R 121  ملک در پهنه *---*
 :

به سطح 15.83 متر مربع به صورت خارج تراکم ( مغازه ) -1
به سطح 22.50 متر مربع به صورت خارج تراکم ( مسکونی ) -2
به سطح 44.03 متر مربع به صورت داخل تراکم ( مسکونی ) -3

 با توجه سال وقوع تخلف فاقد کسري پارکینگ تجاي و مسکونی می باشد  *---*
مراتب جهت پاسخگویی به  تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/96/19934 به تاریخ 

.96/09/11 به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
-----------------------------------*

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/97/21220 به تاریخ 97/05/27  مبنی بر تعیین 
: میزان عقب نشینی برابر سال وقوع تخلف

به استحضار می رساند برابر سال وقوع تخلف ( 1370 )  و در طرح تفصیلی گذشته معابر 10 و 
6 متري بوده و میزان عقب نشینی به سطح 13.84 متر مربع بوده که ازین مقدار به سطح 

7.13 متر مربع از اعیان مسکونی می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد 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 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 1397/07/07 3/97/21594 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

سرچشمه  
 فلسطین

3-2-10183-6-1-0-0 84
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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 کارشناسی شماره  125218مورخ97.06.31 معادل 493,400,000
(چهارصد و  نود و  سه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 49.34  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 146مورخ 
95/12/11 به صورت 4/5طبقه در 4 واحد مسکونی با انباري زیر شیروانی به مساحت کلی 

706/59مترمربع
با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت  58/44مترمربع صادر گردیده است.که 

ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و اجراي سربندي و دیوارچینی می باشد تا این مرحله به 
 استناد نقشه برداري

ارائه شده توسط متقاضی ساختمان به صورت 4طبقه در 4واحد مسکونی بر روي دوباب مغازه 
:اجراشده است که موارد تخلف زیر بیشتراز 5%مساحت پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به مساحت 14/72مترمربع در  *--*
 همکف

افزایش ارتفاع پیلوت به 3/5متر و تبدیل 49/34مترمربع پیلوت به دو باب مغازه مازاد *--*
 بر تراکم

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60 درصد به مساحت 20/84مترمربع   *--*
درهرکدام از  طبقات اول تا چهارم (در مجموع همکف و طبقات98/08مترمربع اضافه بناي 

مسکونی دارد)
حذف انباریها در زیرشیروانی وکاهش بناء نسبت به پروانه صادره به مساحت 28/22 *--*

 مترمربع
عدم رعایت درز انقطاع به مساحت 0/4مترمربع از طبقه همکف تا چهارم در مجموع به *--*

مساحت 2مترمربع در حد غرب(میانگین 4/5سانتیمتر کمتر اجرا گردیده است)
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد*--*

با توجه به نامه شماره 39518مورخ 94/03/27معاونت شهرسازي و معماري با توجه به *--*
عدم تاثیر افزایش طول  درب از 3 به 4متري در پارك حاشیه اي با اخذ یک واحد کسري 

 پارکینگ
.درآمدي 4واحد پارکینگ مسکونی مورد تایید است

.در زمان بازدید فاقد سرویس بهداشتی در مغازه ها بود*--*
                                                          ----------- -------------

*************************************---------------------
----

با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 20042مورخ 96/08/30 از بابت **--**
تبدیل غیر مجاز دو باب مغازه به مساحت 49.34 مترمربع و عدم رعایت درز انقطاع داراي 

 راي تخریب
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می باشد که دو واحد کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی می گردد و با توجه به **--**
بازدید انجام شده دو باب مغازه به وضع پیلوت اعاده گردیده است(دیوار بین دو مغازه 

تخریب و راه به پیلوت دارد)
درز انقطاع به عرض 10سانتیمتر در محل اجرا گردیده است و نقشه برداري ارائه **--**

.شده با وضع موجود اصالح شده است
                                               

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

*****************
 از بابت موارد فوق پرونده مختومه گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مجدداً اقدام به تبدیل پیلوت به **--**
.مساحت 49.34 مترمربع به یک باب مغازه  با ارتفاع 3.5متر بدون بالکن نموده است

 .یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**
در حال حاضر با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر به  شماره 21212 مورخ **--**

 97/05/02 از بابت  تبدیل مغازه راي جریمه صادرگردیده است که انشاء راي با فرم تحلیل
 مغایرت تایپی دارد**--**

.مراتب به حضور تقدیم 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 611100000(ششصد و  یازده میلیون و  یکصد هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 123.2  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/21 3/97/21607 بدوي شهدا  بن  
فرهود

3-3-10139-12-1-0-0 84
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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 39.29  0
 

3360000  , 1397 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 احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  به شماره 153 **--**
 مورخ

 به صورت  3.5 طبقه با زیر بناي 626.42 متر مربع  و  5 واحد می باشد 96/10/10 **--**
که در مرحله  اجراي فونداسیون و ریشه ستون همکف  با افزایش بناء به سطح  *---*

 21.70 متر مربع
داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد به شماره 21156مورخ97/04/30 مبنی بر **--**

 جریمه  و متعاقبا پروانه احداث مرحله دوم به شماره 509974 به تاریخ 97/05/27 می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده **--**

 ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد وتا این مرحله
:موارد اضافه بناء به شرح زیر می باشد**--**

اضافه بناء مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 9.83مترمربع به صورت سایه **--**
.کنسول در همکف که از این مقدار 9.06مترمربع سایه کنسول می باشد

اضافه بناء  مازاد بر تراکم در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت 36.88مترمربع **--**
در مجموع طبقات 110.64 مترمربع

 توسعه بناء به صورت انباري در زیر شیروانی به مساحت 2.73مترمربع**--**
8.27مترمربع انباریها در زیر شیروانی بیشتر از 5متر می باشد که مشمول عوارض **--**

.در آمدي می باشد
افزایش تعداد واحد در طبقه سوم که با احتساب مساحت 76.17مترمربع زیربناء **--**

.واحد به کسر اضافه بناء 39.29مترمربع افزایش تعداد واحد دارند
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است(رعایت راه عبور 2متر و فاصله بین ستونها **--**

در زمان پایانکار الزامی است)
.پروانه فاقد عقب نشینی می باشد**--**

از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه وگزارش جاري در مرحله صدور گواهی **--**
.عدم خالف می باشد

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**
.در حال حاضر ساختمان 6واحد مسکونی می باشد **--**

.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

84
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 310000(سیصد و  ده هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 62  0.1
 

50000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/10 3/97/21615 تجدید 
نظر

کمر بندي  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا  

مطهري بهار 
8

3-3-10402-15-1-0-0 84
9

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان 2 اشکوبه در 2 واحد مسکونی با اسکلت بتنی , بدون  -

 . مجوز شهرداري بر روي عرصه نسقی احداث گردیده و در حال بهره برداري میباشد
برابر راي غیابی کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 6736- 93/05/04  در خصوص اعیان  -
بسطح 62 متر مربع متر مربع به پرداخت جریمه و بسطح 120 متر مربع (دو اشکوبه ) داراي 

 راي تخریب بوده
که برابر راي تجدید کمیسیون ماده صد بشماره 21615  - 1397/07/10 راي بدوي عینا   -

 . تکرار گردیده است
برابر دادنامه شماره 2806000 -97/12/13 شعبه 10 دیوان عدالت اداري  در خصوص راي  -
تخریب , راي  به بررسی توسط کارشناسان رسمی دادگستري در خصوص رعایت اصول سه 

 . گانه صادر گردیده است
طبق نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 61.10 متر مربع با 100% پوشش  -

. میباشند
 . همکف بسطح 3.51 متر مربع راه پله و بسطح 57.59 متر مربع یک واحد مسکونی  -1

طبقه اول بسطح 5.46 متر مربع راه پله و بسطح 55.64 متر مربع در یک واحد مسکونی -2
 . 

 . داراي دو واحد کسري پارکینگ - 3
 . مقدار عقب  نشینی پس از تهیه خط پروژه اعالم میگردد  -

مراتب با توجه به تصمیم شماره 22921  مورخ 98/05/01 کمیسیون محترم ماده صد جهت  -
 . صدور دستور تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 120633-97/6/24 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  512,160,000(پانصد و  دوازده میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 21.34  0
 

1020000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/10 3/97/21617 تجدید 
نظر

خ فلسطین  
 حقیقت جو 

پالك 14

3-2-10180-17-1-0-0 85
0

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 38250000(سی و  هشت میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب خانه ویالیی که سند فاقد 
مساحت عرصه( اما  برابر نقشه ارائه شده  با  عرصه موجود 109/8متر مربع )

داراي بالمانع شماره 3/33/440933 مورخ 1395/08/08 می باشد  وبراي آن مجوز   
تعمییرات جزئی به شماره 963881 مورخه 96/1/23  شامل نماسازي داخلی و خارجی

(کفسازي  ,  سقف و دیوار ) محوطه و چکه گیري سربندي صادرگردیده اما مالک اقدام به  
 تعمیرات اساسی شامل تعویض سربندي وتبدیل قسمتی از مسکونی به یکباب مغازه

بسطح 21/34 مترمربع باارتفاع 3/15 متر را نموده که که بعد 3 متر آن رعایت نمیگردد و  
 براساس ضوابط کسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند .  ضمنا باستناد خط پروژه

موجود بشماره 576  بسطح حدود 0/50 متر مربع از اعیان وضع موجود در تعریض کوچه 12 
.متري قرار دارد. حالیه درخواست بررسی رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم لیال علیزاده 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 49/23 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 152613000(یکصد و  پنجاه و  دو 

میلیون و  ششصد و  سیزده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 49.23  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/29 3/97/21620 بدوي پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-13-1-0-0 85
1

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 100/52 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 155,806,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 100.52  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/07/29 3/97/21620 بدوي پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-13-1-0-0 85
1

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 96مورخ **--**
 95/09/15 به صورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی

با زیربناي 402/09مترمربع که با استفاده از 100/52مترمربع سقف تراکم اعطائی و سایبان در 
همکف به مساحت 9/45مترمربع جهت تامین

.پارکینگ صادر شده است
در حال حاضر ساختمان در مرحله اجراي اسکلت (بدون انجام سربندي) می باشد و **--**

 تا این مرحله با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
:داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

.در همکف داراي اضافه بنا خارج از تراکم بسطح 5/22 متر مربع می باشد *---*
در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 14/67 متر مربع ( در مجموع سه طبقه  *----*

44/01 متر مربع ) اضافه بناي خارج از تراکم دارند
راه پله به بام بسطح 0/57 متر مربع کاهش یافته است *-----*

توسعه بناي انجام شده بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است و به همین سبب  *------*
بمساحت 100/52 متر مربع اضافه بناي

.تراکمی (به دلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی)دارند 
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است تایید نهایی  *-------*

 پارکینگ هاي احداثی پس از اجراي کامل ساختمان و در صورت انطباق با
ضوابط شهرسازي در زمان پایانکار انجام خواهد پذیرفت

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف بحضور تقدیم می گردد *--------*

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 استحکام بنا ارائه شده ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی دربا 

ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 196,320,000(یکصد و  نود و  شش 
میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 163.6  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 3/97/21622 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا آزاد ك 
پرند ك 15 
بن بست 
کاشفی

3-2-10308-38-1-0-0 85
2

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  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 60000000(شصت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب  حدود  103  مترمربع می باشد که مالک بدون
 ساختمان مسکونی دو طبقه در دو واحد مسکونی  بازیربناي  کل 163/6 مترمربع با نوع
همکف بصورت یکواحد مسکونی  -1 : اسکلت بتنی وقدمت سال  1390  را نموده که شامل
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 77/65  -2 . بازیربناي 85/95 مترمربع

ضمنا به جهت  . براساس ضوابط کسري  دو  واحد پارکینگ   مسکونی  دارند -3 . مترمربع
به  تعیین میزان  حریم نهر نیاز به استعالم از شرکت مربوطه وتعیین میزان  عقب نشینی نیاز
  .   حالیه درخواست  پرداخت خالف آنرادارد . خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد
احتراما براساس نظریه واحد محترم نقشه برداري ملک مورد نظر درحریم شهر وفاقد کاربري 
مشخص نبودن وضعیت کوچه ومعابر تا ارائه سند مالکیت تهیه خط  قرار دارد وبا توجه به
همچنین برابر نامه شرکت سهامی آب    . پروژه توسط آن واحد را امکان پذیر ندانسته اند
گردیده اعالم  منطقه اي گیالن که به شماره 15629  مورخه 96/2/2 ثبت شهرداري منطقه
شده که یک رشته مجراب آبی عمومی درحد غرب اراضی تعرفه شده قرار دارد که رعایت 6 
از منتهی الیه بستر در طرفین را الزامی دانسته اند  مراتب جهت دستور تقدیم  متر حریم

  . میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص کسري پارکینگ 

منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 
فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 252,000,000(دویست و  

پنجاه و  دو میلیون ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/10 3/97/21628 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
 خیابان 

 مستشاري

3-3-10020-6-1-0-0 85
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تراکم اعطایی منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم 

نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 502,320,000(پانصد و  دو میلیون و  
سیصد و  بیست هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 299  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/07/10 3/97/21628 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
 خیابان 

 مستشاري

3-3-10020-6-1-0-0 85
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 154,585,200(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد و  
هشتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 26.29  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

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  شماره 111533 مورخ  97.06.12 هیات کارشناسی معادل 539200000
(پانصد و  سی و  نه میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 33.7  0
 

3360000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

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 55,982,600(پنجاه و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو 
هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 60.85  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 18 به تاریخ 95/04/03 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین جهت 

تامین پارکینگ و در 5 واحد مسکونی با زیربناي 1526.78 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سقف می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 حذف زیر زمین به سطح 212.62 متر مربع -1
 تبدیلی بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 33.70 متر مربع -2

اضافه بنا در همکف به سطح 45.35 متر مربع که از این مقدار به سطح 43.22  مترمربع  -3
بارانداز بتنی ( مصالح همگن ) جهت تامین پارکینگ می باشد

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 8.52 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.13  -4
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 25.77 مترمربع که از این مقدار به سطح 23.64  -5
مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه  می باشد

توسعه راه پله به بام  به سطح 4.69 متر مربع -6
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.12  متر مربع و در  -7

طبقات مجموعا به سطح 2.6 مترمربع (  هر طبقه به سطح 0.52متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 299 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -8

همکف به سطح 22.66 متر مربع و طبقات به سطح 276.34 متر مربع )
با توجه به حذف پارکینگ مسکونی به دلیل احداث یک باب مغازه ، برابر ضوابط داراي 2  -9

 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
توضیح کسري پارکینگ : (  با توجه مساحت واحدهاي مسکونی بیش از 180 متر  *----*
مربع و الزام به رعایت 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ، داراي یک واحد پارکینگ مسکونی و 

با توجه به احداث مغازه  داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.45 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )
رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در خصوص واحد تجاري در زمان پایان کار  *------*

 الزامی می باشد
 رعاتی حداکثر ارتفاع پیلوت (2.40 متر )  در زمان پایان کار الزامکی می باشد *-------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*
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 پوشش بازانداز بتنی به صورت شیروانی در زمان پایان کار الزامی می باشد *---------*

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت عزیزاله زینعلی نوحدانی مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 66.8 

مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد مستندا به تبصره 4 از ماده صد 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1370925
(یک میلیون و  سیصد و  هفتاد هزار و  نهصد و  بیست و  پنج) ریال محکوم و اعالم 

میدارد.

جریمه 66.8  0.1
 

202500  , 1380
 , 1385

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 3/97/21637 بدوي کیژده 
 -علیزاده

3-3-10509-34-1-0-0 85
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در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم بمساحت8.2 مترمربع مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 2490750(دو میلیون و  چهارصد و  نود هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 8.2  1
 

303750  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 5,062,500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

202500  , 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالیکت مفروزي سال82 به **--**
صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 85/60مترمربع

که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد با توجه به بازدید انجام شده   **--**
  قدمت اعیان یک طبقه به مساحت 65مترمربع با مصالح بلوکی در سال 80 می باشد و

بخشی از ملک در سال 85 به صورت اتاق و پذیرائی به مساحت حدودي 10 متر  **--**
.مربع توسعه یافته است و در زمان بازدید در حال تعمیرات جزئی بدون مجوز بود

قرار   R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
دارد (80-120) بنابراین 66/80مترمربع داخل تراکم مجاز و 8/20مترمربع خارج از تراکم می 

.باشد
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1744پیوست 2/10مترمربع از ملک  در تعریض کوچه **--**-
 .10متري حد جنوب قرار دارد که از این مقدار 1/20مترمربع از اعیان می باشد

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضو رتقدیم میگردد

85
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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 یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

780000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/18 3/97/21638 بدوي انتهاي بلوار 
امام روبروي 
شهرداري 
 منطقه 5

3-3-30272-82-1-0-0 85
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه بمساحت 21.23 مترمربع  
در کاربري مجاز، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه 
کارشناسی شماره 107046 مورخ 97.06.05 معادل 424600000(چهارصد و  بیست و  

چهار میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه  0
 

780000  , 1397 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 21.23مترمربع که از بابت یکباب مغازه(مغازه اول از حد شمال)

بمساحت 15 متر مربع و دیوار گذاري بطول 37 متر داراي رأي کمیسیون بدوي **--**
.طبق صورتجلسه مورخ 91/06/25 مبنی بر تخریب میباشد

مجدداً بابت احداث 2 واحد تجاري بمساحت 35 متر مربع(مغازه اول از حد شمال  **--**
15 متر مربع و مغازه دوم از حد شمال به مساحت 20 مترمربع  )

و دیوارگذاري بطول 37 متر داراي رأي کمیسیون تجدید نظر طبق صورتجلسه  **--**
 مورخ 93/06/01 مبنی بر تخریب میباشد.که  با توجه به راي

دیوان عدالت اداري در سال 93 مبنی بر بررسی مجددپرونده در همان کمیسیون **--**
تجدید نظر پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مجدد مطرح ومطابق راي

شماره ف  3075 مورخ 94/8/20 حکم  تخریب دو باب مغازه مطرح شده مورد **--**
.تایید قرار گرفت

در حال حاضر با توجه به اینکه 3 باب مغازه مجاور متعلق به آقاي نوري در شرف **--**
 دریافت سند مالیکت و به صورت جداگانه داراي

راي و درحال تعیین تکلیف می باشد این مغازه با توجه به فروشنامه و مالکیت مجزا **--**
 نسبت به اجراي راي یک باب مغازه به مساحت 15 متر مربع

.اقدام و درمحل یک باب مغازه تخریب گردیده است**--**
                               ######################################

با توجه به بازدید مجدد انجام شده مالک نسبت به ساخت مجدد مغازه با همان  **--**
 مساحت 21.23 مترمربع اقدام  و در زمان بازدید

در مرحله نازك کاري بود. اسکلت مغازه بلوکی سربندي شیروانی چوبی و فاقد **--**
.بالکن می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 796پیوست فاقد عقب نشینی از گذر 45متري امام **--**
.خمینی می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**
و مساحت عرصه که کمتر از   M113 با توجه به کاربري ملک در طرح جدید تفضیلی**--**

.100متر می باشد(100%  عرصه قابل ساخت)  کل اعیان احداثی داخل تراکم است
.مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد در خصوص گزارش به روز تقدیم 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 57825600(پنجاه و  

هفت میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 34.42  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/07/21 3/97/21642 تجدید 
نظر

شهدا   
دیانتی 

کوچه هفت 
تیر کوچه 
سوم پالك 

27  

3-3-10193-1-1-0-0 85
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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 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  563,346,000(پانصد و  شصت و  سه میلیون و  سیصد و  چهل و  شش هزار ) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 134.13  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 56.44  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 157/4مترمربع برابر سند   
مالکیت داراي پروانه مسکونی به شماره 162مورخ 95/12/28 به صورت 4/5طبقه با انباري 

 در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی با زیربناي 429/62مترمربع  می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.98 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم در مجموع  به سطح 109.12 مترمربع ( هر طبقه به  -2
سطح 27.28 مترمربع )

توسعه انباري در زیرشیروانی به سطح 5.03 متر مربع -3
در هنگام صدور پروانه به سطح 34.42 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -4

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -5

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی  با توجه به تبدیل واحد دوبلکسی در طبقه سوم  *-*
وچهارم به صورت دو واحد مجزاي ، و زیر بنا واحد به کسر توسعه بنا ، به سطح 56.44 متر 

 مربع
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان صدور پایان کار الزامیست  ( حد  *----*

شرق یک لنگه درب 4 متري و حد جنوب 2 لنگه درب 3 متري )
ضمنا  طول پخ دو گذر در پروانه صادره 1.8 بوده که در وضع موجود به طول 1.71  *-----*

 متر می باشد ، ضمنا با توجه به این وضع ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري وحصارکشی بدون آنکه بنایی برروي عرصه احداث 
گردد،قابلیت طرح درکمیسیون ماده صد را ندارد ونظریه شماره 7/2626 – 82/4/10 و 
7/4147 – 90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق میباشدلذا ضمن نقض 
راي بدوي مبنی بر تخریب،به ردآن اظهارنظرمیگردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به 

شهرداري ارسال میگرددتابه تکلیف قانونی خودعمل نماید. بدیهی است شاکی 
مربوطه میتواندازطریق مراجع قضایی،نسبت به پیگیري موضوع ازطریق اقامه شکایت 

ودعواي مناسب جهت احقاق حق اقدام نماید.

ردتخلف 300  0
 

1100000  , 1397 دیوار گذاري 1397/07/24 3/97/21645 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا پرند 
پشت 
جرثقیل 
گلبرگ 
جنب 
مسجد

3-2-10900-560-1-0-0 85
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مدیریت محترم فنی وشهرسازي با سالم واحترام-بر اساس درخواست اهالی آج بیشه که  
بشماره 13515/ش -مورخ97/02/05  در دفتر شهرداري منطقه سه ثبت  وازطریق ناحیه یک 
ارجاع گردیده  ، به اتفاق عده اي از اهالی وشاکیان پرونده از موضوع ومحل مورد تنازع واقع 
در آج بیشه  انتهاي خیابان پرند در سمت شرقی مسجد صاحب الزمان(عج) بعداز  پل جدید 
ساز، بازدید گردید وشاکیان نسبت به دیوار گذاري بدون مجوز ومحصور کردن قسمتهاي 
زیادي از زمین هاي تحت تصرف  شخصی بنام آقاي بهرام فرساد(ازوراث مرحوم عباس 

فرساد) شکایت نموده اند(وطول دیوار گذاري حدود300متر وبه ارتفا ع حدود 2 مترمیباشد) 
ومدعی هستند که متشاکی در داخل جاده عمومی سابق رشت به الهیجان اقدام به دیوار 
گذاري خالف نموده است . با توجه به بررسی ، مشاهدات وبازدیدهاي میدانی ، به جهت 

نداشتن مجوز، دیوارگذاري و خالف ساختمانی متشاکی(آقاي بهرام فرساد) محرز ،  ولی در 
خصوص سایر موارد(احراز تصرف عدوانی حریم جاده ، برسی اسنادومدارك ، وضعیت طرح 
موجودوغیره) جهت اطالع واظهار نظروهمچنین به پیوست تعدادي عکس از محل وجاده 
قدیمی ونقشه ثبتی خیلی قدیمی تقدیم حضور میگردد . ضمنا با توجه به موضوع شکایت 
(شاکیان ومتشاکی) به جهت اینکه اراضی  دیوار گذاري شده در حریم شهر قرار گرفته ، طی 

نامه شماره 606/10/1/8029/97 مورخ04/02/1397 از سوي بخشداري مرکزي رشت به 
شهرداري منطقه سه ارسال شده است . ضمنا با توجه با تماس و پیگیري از متشاکی آقاي 
بهرام فرسادبراي دیوار گذاري و زمین مورد تصرف   شفاها دعوت بعمل آمد تا مجوز دیوار 
گذاري ومدارك زمین را ارایه دهد که  وبا سپري شدن حدود20روزبه تعهدات خود عمل 
ننموده است و به نظر میرسد که  دیوار گذاري بدون مجوز وارتکاب تخلف ساختمانی 

متشاکی ، به کمیسیون محترم ماده صد ارجاع شود و اختالف فی مابین(مورد تنازع طرفین) 
از طریق محاکم قضایی وهمچنین بررسی مدارك ثبتی اراضی مورد تصرف وجاده مورد 

. نظرنیز می بایستی از طریق اداره ثبت اسناد وامالك بررسی وپیگیري شود

85
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شرح راي نوع 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 عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 52500000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

2100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/22 3/97/21652 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
مدرس 

پشت آتش 
نشانی  

شهرك فجر 
آزادگان 
انتهاي 
کوچه 
  باقرزاده

3-1-10290-225-1-0-0 85
8

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 0.75  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 230,139,000(دویست و  سی میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 146.12  0.75
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراماً
مکان ارائه شده در زمان بازدید  توسط متقاضی بصورت ساختمان 2 اشکوبه در 2 واحد 

. مسکونی  که در مرحله اتمام عملیات ساختمانی میباشد
. طبق فروشنامه داراي عرصه نسقی بمساحت 120 متر مربع  است

داراي راي تخریب غیابی از کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 4156-93/02/13 بابت اعیان 
 احداثی بدون مجوز در هر طبقه بسطح 75 متر مربع (مجموع 150 متر مربع ) و

پس از آن برابر گزارش اصالحی در خصوص زیربنا بسطح 138.32 متر مربع و کسري یک 
واحد پارکینگ بسطح 25 متر مربع داراي راي جریمه اصالحی تجدید نظر بشماره 17555 

. -94/11/21 میباشند
. جریمه صادره بر اساس  ساخت سال 1392 صادر گردیده است

باتوجه  راي مذکور  قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد  بدلیل استنکاف از پرداخت 
. جریمه داراي راي تخریب بشماره 7862-95/11/20 میباشند

سپس طبق دادنامه شماره 3000038 - 96/01/20 شعبه 30 دیوان عدالت اداري توقف 
 عملیات اجرایی راي فوق الذکر صادر گردیده و

برابر  دادنامه شماره 3000831 - 96/03/13  و شماره  3001459 - 96/04/19  شعبه 30 
دیوان عدالت با  نقض آراء صادر شده از طرف کمیسیون ماده صد راي به رفع نواقص  با اخذ 
. نظریه کارشناس رسمی دادگستري در خصوص میزان تخلف و توصیف ملک  نموده اند

الزم به توضیح است که مالک  در دادنامه هاي مذکور به اعالم سال ساخت از طرف شهرداري 
. اعتراض نموده و شروع ساخت بنا را سال 1391 اعالم نموده اند

اکنون با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 96/10/16 در خصوص بهنگام سازي 
, گزارش

برابر کپی نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 127.63 مترمربع و اعیان در هر 
 طبقه بسطح 73.06 متر مربع

که مالک با مسدود کردن ورودي طبقه اول از کوچه و اتصال آن از طریق پیلوت به واحد 
همکف مجموع آن را در یک واحد مسکونی تعرفه کرده که بابت آن یک  واحد کسري 

 پارکینگ مسکونی دارند . (تصاویر آن بپیوست میباشد )
قدمت احداث بنا سال 1392 با اسکلت بصورت کالف افقی و عمودي با دیوار هاي سنگ 

  . بلوك میباشد
زمین ها  . G213  ) ضمنا کاربري پالك فوق برابر طرح تفضیلی از حریم بلوار 45 متري  به

 (. کشاورزي تغییر نموده است
طبق  نظریه کارشناس خط پروژه منطقه بدلیل نسقی بودن ملک امکان تهیه خط پروژه 
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. جهت اعالم مقدار عقب نشینی امکانپذیر نمیباشد
. مراتب جهت صدور دستور  تقدیم میگردد 

در خصوص تخلف ساختمانی خانم زهرا دوستی پور موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 12.48 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 38688000(سی و  هشت میلیون و  ششصد و  

هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.48  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/21 3/97/21661 بدوي امام  
خمینی 

میدان گیل 
ده متري

3-3-30351-2-1-0-0 85
9

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 205**--**
 مورخ 96/12/19 به صورت 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

با زیربناي 300.75مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري می **--**
.باشد

:سربندي اجرا شده است و موارد مغایرت زیر مشاهده گردید***--**
اضافه بناء در طبقه همکف به  صورت پیلوت به مساحت 4.16مترمربع مازاد بر **--**

تراکم
اضافه بناء در طبقه اول و دوم به صورت مسکونی هرکدام به مساحت 4.16مترمربع **--**

 مازاد بر تراکم
کاهش بناء در پشت بام 6.68مترمربع**--**

 مجموع اضافه بناء 12.48 مترمربع**--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است(دربها اجرا نشده است) **--**

.سطح اشغال همکف از 61.21% در زمان پروانه به 64.39% رسیده است**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسفند شعبان پور موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 87.59 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 410601600(چهارصد و  ده میلیون و  ششصد و  

یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 87.59  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 3/97/21665 بدوي خ شهدا -  
خ  شهید 
علی نژاد  

بن 
پاسداران

3-3-10314-25-1-0-0 860
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 102**--**
مورخ 96/05/14 به صورت 3.5طبقه در 3واحد با زیربناي

.448.82مترمربع که بر اساس طرح تفضیلی جدید رشت صادرگردیده است**--**
در حال حاضر با توجه به نقشه بردار تفکیکی تایید شده نظام مهندسی موارد **--**

:اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از مدلول پروانه صادره مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 15.74مترمربع مازاد بر تراکم**--**

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت 17.36مترمربع (52.08مترمربع **--**
در مجموع سه طبقه)

اضافه بناء به صورت توسعه راه پله به بام به مساحت 8.57مترمربع که از این مقدار **--**
.1.56مترمربع انباري بیشتر از 5متر می باشد

کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف به مساحت **--**
1.48مترمربع و در طبقات به مساحت 3.24مترمربع در مجموع ساختمان 11.20مترمربع

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**
.سطح اشغال همکف از 54.92% به  67.49% افزایش یافته است**--**

.ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد**--**
فضاي باز ساختمان از 60مترمربع به 30.9مترمربع کاهش یافته است و فضاي سبز **--**

.در حال حاضر اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی گردیده است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

860

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 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج 
تراکم ، به مبلغ  510,250(پانصد و  ده هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 7.85  1
 

65000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/17 3/97/21669 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوي 

طالقانی بن 
بست پنجم 
فرعی اول 
 سمت چپ

3-3-10467-5-1-0-0 861

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  611975(ششصد و  یازده هزار و  نهصد و  هفتاد و  

پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.15  0.1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مفروزي  به مساحت **--**
 عرصه 153.10مترمربع که از بابت اعیان یک طبقه مسکونی

ویالئی به مساحت 102مترمربع با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی چوبی وقدمت **--**
.سال 74 فاقد مجوز از شهرداري می باشد

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 703 به مساحت 18.6مترمربع در تعریض کوچه 8متري **--**

.اصالحی در حد شمال قرار دارد که از این مقدار 10.9مترمربع از اعیان ملک می باشد
قرار   R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده  مسکونی**--**
.دارد که با توجه به عرصه کمتر از 150متر (134.5مترمربع )تراکم مجاز:70-100%می باشد

.بنابراین 94.15مترمربع داخل تراکم مجاز و 7.85مترمربع مازاد بر تراکم می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین وضعییت تخلفات و استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

861

با توجه باینکه راي صادره بشماره 3/97/21466 مورخ 97/06/17،از حیث میزان 
مساحت تخلف و نیز مقدار جریمه تعیینی با توجه به ضریب اعمالی مواجه با ایراد و 

اشکالی نیست لذا از سوي مالک ایراد و اعتراضی موجه اي به اساس و مبانی راي وارد 
نگردیده و راي صادره مطابق اصول و موازین قانونی صورت گرفته است بنابراین 

باتوجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 31787 مورخ 97/02/25،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي بدوي با جریمه معادل یک پنجم 
ارزش سرقفلی و به مبلغ 4,138,900,000(چهار میلیارد و  یکصد و  سی و  هشت 

میلیون و  نهصد هزار ) ریال تایید میگردد.. 

جریمه 570.58  0
 

3300000  , 1366
 , 1395

تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 3/97/21673 تجدید 
نظر

امین  
الضرب  
جنب 

مجتمع یاس
  

3-2-10071-116-1-0-0 86
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث دوباب انباري 
در پشت مغازه ها و تبدیل مسکونی به مذهبی(نمازخانه)، منطبق با موازین قانونی 

اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 220473000(دویست و  بیست میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال ، عینا تایید می گردد.

جریمه 44.54  1.5
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي راي بدوي با جریمه به مبلغ 

3,341,250,000(سه میلیارد و  سیصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 
) ریال ، عینا تایید می گردد.

جریمه 675  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی براساس فتوکپی سند تک برگی تجمیعی بصورت 
عرصه و اعیان تجاري به مساحت عرصه 1300 مترمربع می باشد که درخصوص  ساختمان 3

طبقه داراي
پروانه شماره 838  مورخه 66/10/9 وگواهی پایانکار شماره 13189  مورخه 69/3/8 و  
درخصوص افزایش بناهاي مجدد بسطح 65/42 مترمربع در حد تراکم وبسطح 81/99 

مترمربع مازاد
برتراکم برابر صورتجلسه مورخه 95/1/21 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به پرداخت  
جریمه ودرخصوص افزایش بنا درتجاري بسطح 15/09  مترمربع و 50 مترمربع دو واحد 

 کسري پارکینگ
تجاري برابربند 24 ماده 55قانون شهرداریها ظرف 30 روز از تاریخ ابالغ راي محکوم به 

تعطیلی محل گردیدهوبرابر خط پروژه شماره 303  خیابان بصورت 24 متري وبسطح 18/3
مترمربع ازعرصه و

:  . اعیان داراي عقب نشینی می باشد
متاقب آن با عنایت  به بازدید اعضاء محترم کمیسیون ماده صد از بناي موجوداعالم گردیده 
که ساختمان وانباري موجود بصورت غیر مسکونی بوده وبرهمین اساس درخواست بررسی 

 مجدد
گردیده بود که طی بازدید به عمل آمده باتفاق مدیریت فنی وشهرسازي ومعاونت محترم 
وقت  منطقه وسایل  موجود درانبارو  ساختمان مسکونی ،  اعالم شد که از حالت مسکونی 

خارج وبصورت تجاري
محاسبه گردد که  برابر صورتجلسه  تجدید نظر  مورخه 95/7/27 کمیسیون ماده صد اعالم  
شده ارشادا شهرداري درقالب پرونده جدید جهت طرح درکمیسیون بدوي اعالم گزارش 

. نماید
وبا توجه به بررسی مجدد به عمل آمده وبرابر نقشه برداري ارائه شده و موارد مطروحه  
افزایش بناي سطح تجاري بسطح 15/09 مترمربع که منجر به کسري دو واحد پارکینگ

تجاري  گردیده بود با دیوارگذاري داخل مغازه از حالت تجاري خارج  وبا باز نمودن درب از  
 محوطه به صورت انبار تجاري درآمده که براساس نقشه برداري اصالحی ارائه شده

 : درخصوص
ا-  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت احداث دوباب انبار تجاري درپشت مغازه ها بسطح 

. 23/46 مترمربع
 . تبدیل واحد مسکونی درهمکف به تجاري ( دفترکار ) بسطح 135/1 مترمربع -2

 . تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به تجاري ( دفترکار ) بسطح 135/1 مترمربع  -3

86
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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10:41زمان گزارش :
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 . تبدیل واحد مسکونی در طبقه دوم به تجاري ( دفترکار ) بسطح 126/05 مترمربع -4
   . تبدیل انبار  مسکونی درهمکف به تجاري (آموزش   ) بسطح 174/33 مترمربع  -5

با عنایت به موارد مطروحه براي سطح دفترکار وآموزش  به ازاي هر 50 مترمربع  بناي  -6
 مفید نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که دراین بخش  نیاز به تعداد 29  واحد

پارکینگ تجاري دارند ضمن اینکه با توجه به نداشتن عمق 5 متر درقسمت سایه بان فقط  
 تعداد دو   واحد از آن درمحل رعایت میگردد و کسري تعداد  27 واحد پارکینگ

 . تجاري دارند
تبدیل مسکونی به مذهبی بسطح 21/08 مترمربع . داراي گزارش درواحد خالف که  -7
 درکمیسیون ماده صد درحال بررسی می باشد  واز آنجاییکه آیتمهاي درآمدي نیز

در فرم تحلیل تنظیم گردیده بود این امر موجب بروز مشکل درمحاسبات خالف گردیده بود 
که با عنایت به حذف  آیتمهاي درآمدي و تنظیم مجدد فرم تحلیل جهت دستور تقدیم می 

. گردد
(    احتراما تغییرات جدیدي ندارد و صرفا بروز رسانی                                                  

    گردیده است   )

 
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  

19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 50  0.5
 

780000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21679 تجدید 
نظر

جاده سنگر 
ك چمران 
ك14ك4

3-1-10064-135-1-0-0 86
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري یک قطعه 
پارکینگ ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1394 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود  50 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب 
خانه  بازیربناي 50   مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال   1394  را نموده وبراساس 
ضمنا به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به  . ضوابط کسري   یکواحد پارکینگ    دارند
حالیه درخواست   صدور مجوز حفاري خاکی  . خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد
به طول 3 متر وآسفالت قدیم به طول 1 متر بصورت طولی جهت انشعاب گاز رادارد مراتب 
احتراما برابر نظریه   .  باتوجه به کسري حد نصب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

پیوست واحد محترم نقشه برداري ملک فوق در تعریض خیابان 18 متري آتی قرار دارد وتا 
  .  قبل از ارائه سند مالکیت تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی باشد

86
3

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 3,123,000(سه میلیون و  یکصد و  بیست و  سه هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 34.7  1
 

90000  , 1373 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/01 3/97/21681 بدوي  
پیرکالچاي- 

خ پیر 
کالچاي  بن 
سیزدهم

3-2-10266-50-1-0-0 86
4

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 
795690(هفتصد و  نود و  پنج هزار و  ششصد و  نود) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 88.41  0.1
 

90000  , 1373 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 احتراماَ مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه ویالیی با عرصه 
. بمساحت 176 مترمربع

طبق نقشه معماري ارائه شده داراي اعیان بسطح 120.51 متر مربع و سرویس بهداشتی 
 جداساز بسطح 2.60 مترمربع با قدمت نصب کنتور 1373/02/10 که
. بابت آن مجوزي ارائه نگردیده و فاقد بالمانع شهرداري میباشد

 . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ
 %تراکم مجاز 60 % - - 120

 . بسطح 88.41 متر مربع داخل تراکم و بسطح 34.7 متر مربع خارج از تراکم
برابر خط پروژه پیوست بشماره 1996 بسطح حدود 28.65 متر مربع از پالك ( که حدود 

. 17.60 متر مربع از اعیان است ) در تعریض کوچه 6 متري قرار دارد
. بدون مجوز اقدا به تعمییرات (تعویض حلب سربندي و چکه گیري) نموده اند

مراتب به پیوست تصمیم کمیسیون محترم ماده صد بشماره 18828 - 96/11/10 در خصوص 
. اعالم مساحت هاي دقیق ملک جهت صدور دستور تقدیم میگردد

86
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، و مشهودات اعضاي کمیسیون در 
بازدید از محل تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به متراژ 12 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 187104 مورخ 
96/09/20 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

350.000.000 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 70,000,000(هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 12  0
 

3300000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/24 3/97/21690 تجدید 
نظر

کوي وصال  
مدرس 
راسخ

3-1-10073-71-1-0-0 86
5

با توجه به اعاده مغازه به وضع سابق(پیلوت) موضوع یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی منتفی می باشد.

سایر 25  0
 

297000  , 1380 کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/24 3/97/21690 تجدید 
نظر

کوي وصال  
مدرس 
راسخ
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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 مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه 
ونظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 138465 مورخ 97/07/18(ثبت دبیرخانه 

شهرداري) 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 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي 62.6 مترمربع تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی و 201 مترمربع بناي 
خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 852,365,250(هشتصد و  پنجاه و  دو 
میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 263.6  1.25
 

297000  , 1380
 , 1393

تبدیل پیلوت به مسکونی
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه نسقی  به شماره 252 مورخ **--**
 1380/12/6در  2/5 طبقه و دو واحد مسکونی  با زیربناي حدود 306/15 می باشد

که در عرصه اي به مساحت 177مترمربع صادر گردیده است و تاکنون تمدید  **--**
نگردیده و فاقد اعتبار میباشد.در سال 91 مالک بخشی از عرصه ملک را با خط عادي واگذار 

 به غیر نموده است
که در آن احداث بناء گردیده است  و  از بابت دو ساختمان داراي سوابق زیر می **--**

:باشد
 تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت حدود  10/8 متر مربع به مغازه خواربار فروشی -1

تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی بمساحت حدود 62.6 متر مربع -2
 به تعداد  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 1380 -3

افزایش واحدها از 2 واحد به 3 واحد-4
در سال 1393 اقدام به احداث یکباب ساختمان 2 طبقه (2 واحد) بر روي مغازه  در -5

قسمتی از محوطه زمین خود (به صورت جدا ساز) نموده است که عملیات ساختمانی آن در 
.حد نازك کاري به شرح زیر میباشد

طبقه همکف با ارتفاع حدود 2/80 متر شامل پیلوت بمساحت حدود 59 متر مربع  - 5-1
 .خارج تراکم و خارج از 60 درصد

 مغازه بمساحت حدود 12 متر مربع بصورت مازاد بر تراکم 5-2
طبقه اول بصورت مسکونی بمساحت حدود 71 متر مربع خارج تراکم و خارج از 60 - 5-3

درصد
طبقه دوم بصورت مسکونی بمساحت حدود 71 مترمربع خارج تراکم و خارج از 60  -5-4

درصد
به تعداد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و به تعداد یک واحد کسري پارکینگ  -5-5

.تجاري  بابت احداث ساختمان جدید (1393) دارد
از باب موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر جریمه مساحتهاي مسکونی در 

ساختمان قدیم و جدید ومغازه در ساختمان جدید می باشدو
بابت  تبدیل پیلوت در ساختمان قدیم به مغازه موافقت نگردیده و با توجه به اعاده به وضع 

.پروانه  مغازه  کسري پارکینگ نیز منتفی می گردد
در حال حاضر با توجه به مدارك ارائه شده توسط متقاضی در خصوص ساختمان قدیم(3 

طبقه سه واحد با یک باب مغازه) در عرصه اي به مساحت 108/57مترمربع(عرصه باقیمانده)  
:گزارش به شرح زیر می باشد

اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت به مساحت 4/58مترمربع   خارج از **--**
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تراکم و خارج از طول 60 درصد با قدمت سال 81(فاقد راي)
تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت حدود  15/60 متر مربع به مغازه خواربار فروشی  **--**
 با قدمت سال  81 به صورت مازاد بر تراکم که فاقد تابلو و بالکن می باشد. (از بابت این 

قسمت راي تخریب دارد که 4.8مترمربع همزمانساز دارد )
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد سوئیت به مساحت حدود 59/56 متر  **--**

 مربع(از بابت این قسمت داراي راي جریمه که 3.04مترمربع داراي کاهش بناء همزمانساز)
اضافه بناء در طبقه اول به مساحت 5/37مترمربع خارج از تراکم وخارج از طول 60 **--**
درصد به صورت مسکونی که از این مقدار 2/22مترمربع  به صورت بالکن در حیاط خلوت می 

باشد که داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد.(فاقد راي)
اضافه بناء در طبقه دوم به مساحت 5/37مترمربع خارج از تراکم وخارج از طول 60 درصد -
به صورت مسکونی که از این مقدار 2/22مترمربع  به صورت بالکن در حیاط خلوت می باشد 

که داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد.(فاقد راي)
توسعه بناء در کنسول  طبقه دوم به سمت معبر 14متري به  مساحت 0/35مترمربع خارج از -

تراکم  (فاقد راي)
با توجه به ضوابط قدیم داراي  دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 1380می  -
باشد که در صورت تبدیل درب به درب کرکره اي یک واحد کسري پارکینگ دارند.(از بابت 

این قسمت با توجه به راي تخریب مغازه یک باب کسري پارکینگ  منتفی شده )
با توجه به خط پروژه شماره 637مورخ 97/09/15 فاقد عقب نشینی از معبر 12**--**

.متري حد جنوب می باشد
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 85,472,453(هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار 
و  چهارصد و  پنجاه و  سه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.65  1.5
 

346950  , 1383
 , 1388

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/08/05 3/97/21691 بدوي کرد محله  
روبروي 

مسجد ابوذر 
کوچه 
عباسی

3-2-10171-78-1-0-0 86
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابراي  پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 241مورخه 83/10/10در 4.5**--**
 طبقه با زیر بناي  1128.25متر مربع در 12واحد مسکونی بدون استفاده از

سقف تراکم  صادر گردیده است.و گواهی عدم خالف به شماره 42334 مورخ **--**
83/12/25 بدون تخلف ساختمانی در مرحله سقف اول دارند.(پروانه فاقد اعتبار می باشد)
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  **--**

:موارد مغایرت زیر مشاهده گردید
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت7مترمربع به صورت **--**
پیلوت  باقدمت سال 83 (17.25مترمربع مساحت سایه کنسول با توجه به ضوابط روز در 

زمان پروانه جزو زیربناء لحاظ نشده است)
اضافه بناء در همکف به صورت احداث آسانسور به مساحت 2.67مترمربع که از این **--**

مقدار 1.27مترمربع آن عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت می باشد با قدمت سال 88
(در این حد فاقد بازشو واشرافیت)

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 6.53مترمربع به صورت **--**
مسکونی در طبقه اول تا چهارم باقدمت سال 88 (در مجموع26.12مترمربع)

اضافه بناء در طبقه اول تا چهارم به صورت احداث آسانسور به مساحت 3.14 **--**
مترمربع (در مجموع 12.56مترمربع)باقدمت سال 88که از این مقدار 1.27مترمربع آن عدم 

رعایت حداقل عرض حیاط خلوت می باشد(در این حد فاقد بازشو واشرافیت)
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.3مترمربع در همکف **--**

باقدمت سال 83
.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

رعایت بر اصالحی در حد غرب گردیده و در حد شرق دیوار گذاري نشده  **--**
است(دیوار قدیمی)

.سطح اشغال همکف از 43.72% در زمان پروانه به 50.22% افزایش یافته است**--**
.پروانه فاقد راه پله به بام بوده که به همان صورت اجرا شده است**--**

با توجه به پروانه صادره 35.7مترمربع عقب نشینی دارند که رعایت آن در زمان **--**
.پایانکار الزامی می باشد

.مراتب جهت  تعیین وضعیت تخلفات و استعالم دفترخانه به حضور تقدیم 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 با اعمال  ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.25 به 
ضریب 0.75) جریمه بمبلغ 48,336,750(چهل و  هشت میلیون و  سیصد و  سی و  

شش هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 20.79  0.75
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/25 3/97/21696 تجدید 
نظر

کمربندي  
مدرس 

پشت اتش 
نشانی 
شهرك 
ازادگان 
بسمت 

کالنتري 15 
کوچه اول

3-1-10284-4-1-0-0 86
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره218  مورخ **--**
86/8/1در2.5طبقه ودو واحد مسکونی ، کال با زیر بناي284.4مترمربع

که پروانه فاقد اعتبار بوده و در مرحله اتمام سقف دوم داراي گواهی عدم خالف به  **--**
.شماره 331737مورخ 95/03/09 بدون خالف ساختمانی می باشد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موار **--**
:مغایرت زیر مشاهده گردید

اضافه بناء بیشتر از مدلول پروانه خارج از طول 60% و خارج از تراکم به مساحت **--**
4.41مترمربع در طبقه دوم(پیش آمدگی مسکونی داخل حیاط)

احداث راه پله به بام به مساحت 12.06مترمربع بر خالف مدلول پروانه**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 4.32مترمربع (1.44**--**

  مترمربع در طبقه همکف تا دوم)
.رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط قدیم پارکینگ می گردد**--**

.پروانه فاقد عقب نشینی صادر گردیده است**--**
.سطح اشغال همکف از 50.81% در زمان پروانه به 50.71% کاهش یافته است**--**

ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد.(طبقه اول مورد بهره برداري قرار دارد)**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 عبداله آزاد طریقه نسبت به راي شماره 3.97.21187 مورخ 
97.5.6 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 65.01  2
 

960000  , 1397 احداث بارانداز در حیاط 1397/07/24 3/97/21697 تجدید 
نظر

الهیجان  
فلسطین-ك

 ریمی
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت یک قطعه زمین بمساحت 1396/95 
متر مربع  (وضع موجود عرصه بسطح 1331.28 متر مربع که بسطح 65.67 مترمربع کمتر از 
سند است) که اقدام به تفکیک آن به دو قطعه شمالی و جنوبی نموده اند و سند مالیکت آن 

. ارائه نگردیده
پالك فوق بصورت کلی مورد استفاده بوده و  که وضع موجود بصورت گلخانه و فروشگاه گل 

.مورد استفاده میباشد
در خصوص اعیان بشرح زیر داراي راي جریمه از کمیسیون تجدید نظر بشماره 14051 - 

. 94/07/21 و سوابق در واحد خالف میباشند
مغازه بمساحت 39/68 متر مربع بهمراه بالکن بمساحت 14/42 متر مربع (در حد -1 
شمال)بابت احداث مغازه بمساحت 38/20 متر مربع داراي مجوز تعمیزات بشماره 

3/33/26832 مورخ 78/1/19 از شهرداري بوده و در خصوص مابه التفاوت آن بسطح 1.48 
.متر مربع داراي سوابق در واحد خالف میباشند

احداث بارانداز در حد شرق و جنوب مغازه فوق بمساحت 59/49 متر مربع-2
یکواحد تجاري(گلخانه) محصور و مسقف با سقف پالستیکی و سازه شیشه اي بمساحت -3

  184/59 متر مربع
 احداث بارانداز فلزي در حد غرب بمساحت 65/01 متر مربع-4

احداث بارانداز فلزي در حد جنوب بمساحت 125/02 متر مربع بهمراه بالکن بمساحت -5
 41/80 متر مربع

تابلو به ابعاد حدودا 6*1/5 متر-6
.تعداد 7 واحد کسري پارکینگ تجاري  -7

الزم به ذکر است که واحد تجاري بند 3 بدلیل موقتی بودن سازه بهمراه محوطه تجاري 
مجموعا بسطح 1042.08 متر مربع محاسبه گردیده و طبق نظریه کمیسیون محترم قابل طرح 

. در کمیسیون نبوده است
توضیح اینکه مالک طبق نامه شماره 3/33/20146 مورخ 75/11/16 مجوز دیوار گذاري بطول 

.81/65 متر از شهرداري دریافت نموده اند
همچنین در حد شمال یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف مغازه و طبقه اول مسکونی) موجود 

بوده ( طبق صورتجلسه مورخ 71/10/13 و داراي رأي کمیسیون که در برف سال 83 
 ساختمان مذکور تخریب گردیده و پی آن برجا مانده است .)

پس از آن مجوز تعمییرات  جزئی  بشماره 510708 مورخ 96/12/23 بابت (چکه گیري 
سربندي  نماسازي داخلی و خارجی گلخانه . )  بابت قطعه اول ( جنوبی ) که برابر کروکی 

ثبتی تفکیکی بمساحت  عرصه  666.20 متر مربع و مشتمل بر اعیانات اعالم شده در جدول 
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. کاربري باال میباشد دریافت نموده اند
اکنون برابر اخطاریه ناحیه دو بشماره 442/3/192 -97/04/02  طی بازدید صورت گرفته  در 

خصوص بارانداز فلزي (بند 4  بسطح 65.01 متر مربع ) اقدام  به برچیدن سازه قبلی و 
بازسازي اسکلت و سربندي بصورت فلزي بر روي پی قبلی و  افزایش ارتفاع   حدود 1 متر 

. بدون افزایش بنا  نموده اند
بر اساس  خط پروژه اصالحی بشماره 870 قطعه فوق بسطح حدود 10.48 متر مربع در 

.قسمت پخ دوگذر در تعریض  خیابان 16 و 20 متري قرار دارد
.مراتب جهت دستورات تقدیم میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي محسن ابراهیم زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري به مساحت 2.65 و تبدیل راه پله به 

تجاري به مساحت 1.33 و تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 7.65 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 108159000(یکصد و  هشت میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  نه هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 11.63  3
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/08/14 3/97/21699 بدوي چمران  
کسبخ-بن 

 دوم

3-1-10205-9-1-0-0 86
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به 2 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 83.57  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

در خصوص اضافه بنا در طبقات اول و دوم و تبدیل راه پله به بناي مفید و زیرشیروانی 
جمعاً به مساحت 28.17 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 130,162,500(یکصد و  
سی میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 28.17  1.5
 

700000  , 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 166 مورخ 96/11/11 در 2/5طبقه ( با 
احتساب یک واحد مسکونی ویک واحد تجاري و انباري در زیرشیروانی)

.به زیربناي 320/72  متر مربع صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی  در حد سفت کاري بوده و با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه  

:شده تا این مرحله داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
توسعه بنا در همکف بسطح 2/65 متر مربع  بصورت تجاري بانضمام تبدیل 1/33  **-1-**
متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید تجاري بانضمام تبدیل 7/65 متر مربع از پیلوت به 

تجاري
توسعه بنا در طبقه اول و دوم هر کدام بسطح 12/65 متر مربع (در مجموع بسطح **-2-**

 25/30 متر مربع)بانضمام تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی در
هر طبقه بسطح 1/32 متر مربع (در مجموع بسطح 2/64 متر مربع)

مطابق پروانه صادره طبقات اول و دوم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی  **-3-**
 لحاظ شده است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی تبدیل

شده است  که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته 
است بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت

معماري و شهرسازي در طبقه دوم بمساحت 97/54 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش  
واحد دارند که بسطح 12/65 متر مربع از این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور

قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است و بسطح 1/32 متر مربع مربوط به تبدیل فضاي راه  
.پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی می باشد

با توجه به تامین یک واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز و دو واحد پارکینگ  **-4-**
مسکونی الزمه فاقد کسري پارکینگ است

.در زیرشیروانی بسطح 0/23 متر مربع توسعه بنا دارند**-5-**
الزم به ذکر است ارتفاع واحد تجاري مطابق پروانه صادره می بایست (پس از کف  **-6-**

.سازي و اجراي سقف) به 3/40 متر تا قبل از صدور پایانکار اصالح و اجرا گردد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  مراتب جهت  **--****--**

.اقدامات بعدي بحضور 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 1.5به ضریب 

1) جریمه بمبلغ 163,968,000(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 48.8  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21702 تجدید 
نظر

فلکه نیروي 
دریایی-خ 
شهید 

رجایی-کوچ
ه سوم - 
پالك 29

3-1-10002-89-1-0-0 87
0

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی تأیید می گردد. جریمه 11.31  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 81 به تاریخ 96/04/04 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 

437.57 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 7.76 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 41.04 مترمربع ( هر طبقه به سطح 13.68  -2

مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 11.31 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -3

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو می گردد *-----*

رعایت نماي جانبی ( حلب رنگی ) در زمان پایان کار الزامی است *------*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *--------*
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 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 209622000(دویست و  نه میلیون و  ششصد و  بیست و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.81  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/19 3/97/21705 بدوي بلوار  
خرمشهر 
امام 

 رضا-بهار

3-3-10455-8-1-0-0 87
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 احترماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 127**--**
 مورخ 96/08/24 به صورت 2.5طبقه در 4واحد مسکونی

.بازیربناي 381.54مترمربع که بر اساس طرح جدید تفضلی صادرگردیده است**--**
:از بابت موارد تخلف زیر با توجه به نقشه برداري ارائه شده شامل**--**

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 11.27مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**
 پیلوت

 اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام به مساحت 11.27مترمربع**--**
در مجموع 33.81مترمربع اضافه بناء در کل ساختمان دارد و در پشت بام 1.42**--***

.مترمربع کاهش بناء دارد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز برابر پروانه می گردد**--**

.داراي گواهی عدم خالف به شماره 515616مورخ  97/12/20 می باشد**--**
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**

در حال حاضر ساختمان درمرحله نازك کاري می باشد و درخواست مجوز حفاري **--**
.گاز به طول 6متر خاکی دارند

.مراتب  به حضور تقدیم میگردد**--**

87
1

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علیرضا یاري لیچائی 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 
به مساحت 181/54 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

1219948800(یک میلیارد و  دویست و  نوزده میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار 
و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 181.54  2
 

3360000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/08/22 3/97/21706 بدوي شهداء  
کوچه 
رستگار 

  کوچه ابوذر
 

3-2-10206-31-1-0-0 87
2

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 321مورخ **--**
 92/12/26به صورت 4/5طبقه با زیربناي 727/22مترمربع که دومرحله تمدید گردیده است

و داراي اعتبار می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سفت کاري می باشد و **--**
:تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 31.07مترمربع به صورت **--**
 پیلوت در طبقه همکف

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 31.07مترمربع به صورت **--**
مسکونی در طبقه اول -دوم -سوم و چهارم(در مجموع همکف و طبقات  155.35مترمربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 4.67در همکف **--**
 و 5.38در طبقات در مجموع 26.19مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 10.86مترمربع ضمناً 6.81مترمربع انباري **--**
.بیشتر از 5متر دارد که مشمول عوارض درآمدي می گردد

تعداد واحد ها از 6واحد به 8واحد مسکونی افزایش یافته است که از این **--**
بابت40.65مترمربع در طبقه سوم و 10.54مترمربع در طبقه چهارم در مجموع 51.19مترمربع 

.افزایش تعداد واحد دارند
با توجه به ضوابط زمان پروانه سه درب 4متري دریافت کرده بود که بر همین اساس **--**
یک واحد کسري پارکینگ دارند و یک واحد پارکینگ تزاحمی (درآمدي بابت پارکینگ 2و7

. ) دارند
.ضمناً دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

.سطح اشغال همکف از 51.14درصد به 67.64درصد افزایش یافته است**--**
.رعایت بر اصالحی گردیده است**--**

*************--------------**************
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد می باشد که از بابت **--**

افزایش واحد و کسري پارکینگ محکوم به اعاده به وضع سابق گردیده است
و از بابت اضافه بناء راي جریمه دارند که در بازدید انجام شده طبقات 2و4 هرکدام **--**

.به یک واحد اعاده شده و در کل ساختمان 6واحد مسکونی می باشد
بنابراین کسري پارکینگ ندارند و بند 1راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به **--**

.شماره 21877مورخ 97/09/17 رعایت گردیده است
.مراتب به حضور تقدیم می گردد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 37,665,000(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  شصت و  پنج 

هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 24.3  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/08/22 3/97/21707 تجدید 
نظر

شهدا پشت  
قنادي 

گلستان   
 متحدین

3-3-10140-2-1-0-0 87
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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 77.6  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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 467,929,500(چهارصد و  شصت و  هفت 

میلیون و  نهصد و  بیست و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 100.63  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم میگردد . .

جریمه 25  1
 

3100000  , 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 داراي پروانه ساختمانی شماره 187 مورخه 
93/12/28 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  24/3 مترمربع بصورت 2  

 طبقه  با زیرشیروانی بر روي پیلوت
در2  واحد مسکونی بازیربناي کل 253/15   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی 

 :  درحدنازك کاري  است ودرخصوص
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/34 مترمربع -1 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح  14/38 مترمربع ( هرطبقه  7/34  -2
 .مترمربع )

افزایش سطح انباریها بصورت بناي تبدیلی راهرو به بناي  مازاد بر5 مترمربع بسطح 1/01  -3
. مترمربع

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه سوم بسطح   -4
 .77/6 مترمربع

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي آن درطبقه سوم  -5
 می باشد

کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند . داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر  -6
صورتجلسه مورخه 97/8/22 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده خالف 

 . جدیدي مشاهده نگردید
رعایت عقب نشینی گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد. مراتب جهت 

 . دستور تقدیم میگردد

87
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903302903 مورخ 1395/09/07 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد مراتب 

به لحاظ فنی و تخصصی بودن به کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی اصول 
فنی ، بهداشتی و شهرسازي ارجاع می گردد که طی نظریه شماره 70500 مورخ 

96/04/15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد 
تایید قرار نمی گیرد ، که با ابالغ نظریه کارشناسی به مالک و اعتراض وي مراتب به 
هیات 3 نفره کارشناسان ارجاع و حسب نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستري 

طی شماره 244114  مورخ 96/12/2 اصول فنی و بهداشتی نیز مورد تایید قرار میگیرد 
لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد و در خصوص بناي داخل تراکم مستندا به تبصره 
4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل یک دهم برابر ارزش معامالتی سال 

وقوع تخلف 1390 نسبت به مساحت 111/52 متر مربع به مبلغ 7248800(هفت 
میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) 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 111.52  0.1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 3/97/21709 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا بعد از 

بهار 31
-سمت 
راست

3-3-10469-29-1-0-0 87
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903302903 مورخ 1395/09/07 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد مراتب 

به لحاظ فنی و تخصصی بودن به کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی اصول 
فنی ، بهداشتی و شهرسازي ارجاع می گردد که طی نظریه شماره 70500 مورخ 

96/04/15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد 
تایید قرار نمی گیرد ، که با ابالغ نظریه کارشناسی به مالک و اعتراض وي مراتب به 
هیات 3 نفره کارشناسان ارجاع و حسب نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستري 

طی شماره 244114  مورخ 96/12/2 اصول فنی و بهداشتی نیز مورد تایید قرار میگیرد 
لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه معادل یک برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف نسبت به 
مساحت 20/15 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 20,206,200(بیست میلیون و  
دویست و  شش هزار و  دویست) 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 20.15  1
 

850000  , 1390
 , 1392

احداث بناي جداساز

با توجه به اینکه احداث بنایی صورت نگرفته قابلیت طرح در کمیسیون نمی باشد ، 
شهرداري برابر ضوابط جاري اقدام نماید .

ردتخلف 150  0
 

1020000  , 1392 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

ضمنا در خصوص دیوارگذاري شهرداري در هنگام توسعه معبر برابر ضوابط اقدام نماید 
.

رعایت عقب 
نشینی

17.52  0
 

250000  , 1390 دیوار گذاري
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  طبق فروش نامه عادي  بمساحت 470 متر مربع و 
، با توجه به نقشه برداري ارائه شده موجود در پرونده   واحدخالف ( 163 سال 93)

: عرصه وضع موجود   به مساحت  464/18 مترمربع که از بابت
ساختمان یک طبقه روي همکف با اسکلت بتن مسلح   به مجموع مساحت 111.52 مترمربع  -
( همکف به صورت یکباب مغازه - فاقد بالکن و تابلو و فاقد فعالیت شغلی به مساحت 37.6 
مترمربع، انباري به مساحت 18.16 مترمربع و طبقه اول به صورت مسکونی به مساحت 

 55.76 مترمربع)
در محوطه حیاط 2 واحد انباري با مصالح سنگ بلوك سیمانی به صورت جدا ساز به  -

 مجموع مساحت 14/71 مترمربع
.آالچیق چوبی  به مساحت 5/44 مترمربع -

داراي  راي تجدید نظر مبنی برتخریب بشماره 3/94/15004 مورخ 1394/09/10 ومتعاقب آن  
داراي راي دیوان عدالت اداري  مبنی بر رسیدگی مجدد ( بشماره دادنامه 

.9509970903302903 مورخ 1395/09/07) میباشد
.حالیه با توجه به بازدید بعمل آمده موارد زیر مشاهده گردید

ملک داراي یکباب ساختمان یک طبقه روي همکف  با  توجه به گزارش کارشناس رسمی   -1
:با مصالح بلوك سیمانی فاقد کالف  شامل

طبقه همکف بمساحت 55/76  متر مربع بصورت 2 اطاق مسکونی  در زمان بازدید مورد  
.بهره برداري قرار گرفته است

 طبقه اول بمساحت 55/76 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی 
در محوطه داراي  سرویس بهداشتی مسکونی و بسطح حدود 4/60 متر مربع با مصالح بلوکی 

و آالچیق چوبی  به مساحت 5/44 مترمربع  بصورت مسکونی میباشد
و نیز داراي یک انباري تجاري در حد جنوبی ملک  بسطح حدود 10/11 متر مربع از نوع 

مصالح بلوکی   با فعالیت شغلی  تخلیه و بارگیري روغن سوخته میباشد
و همچنین در حد جنوبی ملک داراي 2 تانکر بزرگ در محوطه میباشد. و محوطه مسکونی از 
محوطه  تجاري جدا نگردیده است  با توجه به بازدید بعمل آمده حدود 150 متر مربع داراي 

 تبدیل محوطه به محوطه تجاري میباشد
.فاقد کسري پارکینگ میباشد

.داراي دیوار گذاري حدود 94 متر میباشد
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک و کاربري 

.هاي طرح تفصیلی  بر روي خط پروژه میباشد
مراتب با توجه به  نامه شماره  ش ر - 10311-1397 مورخ 1397/01/28  جهت دستورات 

87
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مقتضی تقدیم حضور میگردد
با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 725 مورخ  ***

1397/02/04 ( بپیوست)  بسطح 36/46 متر مربع  از عرصه  ( که از این مقدار بسطح 10/11 
.متر مربع مشتمل بر  اعیان ( انباري تجاري ) ) در تعریض کوچه 12 متري حد جنوب  میباشد

.قرار میگیرد s322 ومساحت باقیمانده  در کاربري

 و با توجه به خط پروژه بطول 17/52 متر از دیوار گذاري در تعریض  کوچه میباشد  
.سطح اشغال مجاز 50 % سطح اشغال مورد استفاده 16/40 %  میباشد.

****.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 

طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 542174500
(پانصد و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 99.94  1.75
 

3100000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/08/15 3/97/21712 بدوي شهداشهید  
عظیمی 
پالك 35
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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 1.25 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 96,875,000(نود و  
شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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 48.52  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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 39,168,500(سی و  نه میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.27  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی(بر اساس ماده **--**
 واحده) به شماره 158مورخ 95/12/24 به صورت 3.5طبقه در دو واحد مسکونی

با زیربناي 268.34مترمربع می باشد.که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به **--**
.مساحت 25.27مترمربع صادر گردیده است

در حال حاضر پروانه فاقد اعتبار می باشد که با توجه به بازدید انجام شده **--**
ساختمان در مرحله اجراي اسکلت می باشد و موارد مغایرت زیربیشتر از 5% زیربناي پروانه  

:بر اساس نقشه برداري مشاهده شد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 15.91مترمربع در همکف **--**
به صورت پیلوت(ارتفاع پیلوت 3.40متر می باشد که در زمان پایانکار می بایست به 2.4متر 

کاهش یابد)
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 24.01مترمربع درهر کدام **--**

از  طبقات اول تا سوم  به صورت مسکونی در مجموع 72.03مترمربع
احداث کنسول غیر مجاز مازاد بر تراکم به سمت معبر 10متري حد شمال به **--**

مساحت 5.26مترمربع در طبقه دوم و سوم در مجموع به مساحت 10.52مترمربع (در ارتفاع 
7مترو10.28متر )

حذف راه پله داخلی از طبقه دوم به سوم و تبدیل 2 واحد مسکونی به 3 واحد که **--**
.به مساحت 48.52مترمربع به کسر اضافه  افزایش واحد دارند

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت  **--**
 3.27مترمربع(هر طبقه 0.37مترمربع همکف 2.16مترمربع)

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
 استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 25.27مترمربع در زمان پروانه**--**

.سطح اشغال همکف از 52.84% به 68.12% افزایش یافته است**--**
.جهت کنترل حدود اصالحی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1169 پیوست رعایت حدود اصالحی مطابق پروانه **--**
.گردیده است

***************------------***********************
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتو.ح در واحد خالف می باشد د رحال حاضر با **--**

 توجه به تصمیم شماره 21857مورخ 97/09/20 کمیسیون ماده صد
مجدد از ملک بازدید گردید و با توجه به کاهش باکس پله و تغییر پالن معماري **--**

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد و فاقد کسري پارکینگ می باشد
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم می گردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 5 باب مغازه که 
براساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري به شماره 74517 مورخ 
97/04/24(ثبت دبیرخانه شهرداري) صادر گردیده منطبق با موازین قانونی می باشد؛ 
لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 106,000,000(یکصد و  شش میلیون ) ریال(یک پنجم 

ارزش سرقفل) عینا تایید می گردد.

جریمه 79.51  0
 

1020000  , 1382
 , 1394

تبدیل غیر مجاز 1397/08/12 3/97/21713 تجدید 
نظر

میدان امام 
حسین 
-شهرك 
صبا کوچه 
شهید 
یعقوبی 

-ملک دوم 
-سمت 
راست

3-2-10264-1-1-0-0 87
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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 61,968,750

(شصت و  یک میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 100  1
 

219375  , 1382
 , 1394

مساحت کسري پارکینگ

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 283800

(دویست و  هشتاد و  سه هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 3.44  1.5
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مامور خالف ناحیه 1 بر اساس مشاهدات بیرونی و عدم حضور 
و بر اساس اطالعات موجود در سیستم  و پیگیري مالک باستناد اخطاریه ناحیه ( بپیوست)
طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت  :شهرسازي منطقه ( سرا)  بصورت
مشتمل بر 5 واحد تجاري  عرصه 171/31 متر مربع که وضع موجود بصورت یک قطعه زمین
واحد مسکونی با زیر بناي 56/37 متر مربع با -1:فاقد بالکن و یکواحد مسکونی  شامل

تعداد 3 واحد تجاري(فاقد بالکن) در حد جنوب بمساحت 48/44 متر -2قدمت سال1357
فاقد تابلو و 2 باب دیگر در زمان  مربع با قدمت سال1382 یکی با فعالیت پیرایش مردانه
تعداد 2 واحد تجاري(فاقد بالکن) در حد غرب بمساحت 31/07 متر -3بازدید تعطیل بود

توضیح اینکه بابت واحد مسکونی مربع با قدمت سال 1394که در زمان بازدید تعطیل میباشد
با زیر بناي 84 متر مربع داراي بالمانع شماره  3/33/22256 مورخ 1381/08/22 از 

.ولی بابت واحد هاي تجاري بالمانعی از شهرداري اخذ ننموده اند شهرداري دریافت نموده اند
واحد کسري پارکینگ تجاري دارند.2 واحد با قدمت سال 1382 و 2 واحد با قدمت سال  4 
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز  به انعکاس وضع موجود بر 1394
طبق گزارش ناحیه اقدام به .روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد

تعمیرات داخلی مغازه هاي حد جنوب ( از قبیل کاشی کاري و گچ کاري ونصب کرکره برقی) 
باتوجه به غیابی بودن گزارش ,در صورت ارائه نقشه برداري وضع موجود از .و... نموده است
مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم سوي مالک چنانچه مغایرتی باشد قابل رسیدگی میباشد

.میگردد

87
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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 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 73,668,000(هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.85  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 3/97/21720 بدوي منتظري   
علی نیا-بن 
بست 6 
متري

3-3-30213-42-1-0-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/266 به تاریخ 96/12/28 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 565.03 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 4.42 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم در مجموع به سطح 13.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

4.52 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.02 متر مربع و در   -3

طبقات در مجموع به سطح 20.85 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 6.95 متر مربع )
رعایت پارکینگ  برابر ضوابط می گردد *---*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
 رعایت تعداد درب نفر رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست *------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

87
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی عفیفی ثابت موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر افزایش بناي مازاد بر تراکم به مساحت 30 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 برابرارزش معامالتی به مبلغ 63000000(شصت و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میدارد.ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛ مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 

در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 30  1
 

2100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/22 3/97/21723 بدوي جاده  
الهیجان  
ایستگاه 
آزاد تقی 

زاده 3

3-3-10331-2-1-0-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت **--**
ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 72.60مترمربع  که از بابت

.اعیان یک طبقه مسکونی داراي  بالمانع شماره 3/33/35597- می باشد**--**
و با توجه به مجوز تعمیرات جزئی به شماره 511520مورخ 97/02/15 نسبت به **--**

 تعمیرات و توسعه بناء
.بدون مجوز به صورت نیم طبقه دوبلکس به مساحت 30مترمربع اقدام نموده است **--**
مصالح بناي توسعه یافته بلوکی با شناژ قائم و افقی می باشد و به صورت مازاد بر **--**

.تراکم توسعه یافته است
.112می باشدR کاربري ملک مسکونی**--**

با توجه به خط پروژه شماره 906 به مساحت 13.5مترمربع  از عرصه در تعریض **--**
.کوچه 10متري اصالحی حد غرب قرار دارد

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--**

87
8

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مهناز طایفه جاللی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 93.28 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 548486400(پانصد و  چهل و  هشت میلیون 

و  چهارصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 93.28  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21724 بدوي روبروي  
پارك ملت  
 کوچه ناصح

3-3-10338-2-1-0-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/218 به تاریخ 96/12/21 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 527.12 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.91 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 53.73 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

17.91 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.57  متر مربع و در   -3

طبقات در مجموع به سطح 17.07 مترمربع ( هر طبقه به سطح 5.69 متر مربع  )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-*
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1 مترمربع می باشد ( محاسبات درامدي )

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( داراي 2 واحد پارکینگ مازاد می باشد   *--*
(

به تعداد 2 لنگه درب ماشین رو به طول هاي 3.58 متر و 2.54 متر تامین شده است *---*
رعایت حداق راه عبوري نفر رو به عرض 1.2 متر می گردد *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

87
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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 27,500,000(بیست و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

1100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/05 3/97/21725 تجدید 
نظر

شهدا پاساژ  
 ایران

3-2-10147-1-1-0-0 88
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 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 کارشناسی شماره 143241مورخ 97.07.24معادل 165900000(یکصد و  
شصت و  پنج میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 69.62  0
 

350000  , 1390
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/05 3/97/21725 تجدید 
نظر

شهدا پاساژ  
 ایران

3-2-10147-1-1-0-0 88
0
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً
, مکان ارائه شده برابر 5 جلد سند دفترچه اي بصورت 5 قطعه زمین

, پالك 2762  الی 2766 قطعات 8 الی 11 تفکیکی بمساحت مجموع 1636.85 متر مربع
که برابر صورتمجلس  تجمیمی  بشماره 187872 مورخ 1359 پالك هاي فوق مشتمل بر 45 

باب مغازه و سه راهرو مابین مغازه ها و
پنج باب توالت گواهی اعیان بشماره 20090 مورخ 59/06/03 از شهرداري دریافت نموده  و  

. پالك هاي مذکور تجمیع گردیده است
سپس برابر صورتمجلس اصالحی شماره 31576 مورخ 59/08/19  بدلیل از قلم افتادگی 

. تعداد مغازه ها به 49 باب مغازه و راهرو و 6 باب توالت افزایش یافته است
. سند تجمیعی تاکنون دریافت نگردیده

مغازه هاي فوق در چهار بلوك طراحی گردیده که  مابین آنها بصورت راه رو (راه عبور 
. اختصاصی) در نظر گرفته شده است

اکنون در حال دریافت سند تجمیعی میباشند که برابر نامه پیوست اداره ثبت اسناد رشت , 
در خصوص راه روهاي فوق , عمومی یا اختصاصی بودن آن را از شهرداري پرسش نموده 

.است
راهرو ها  جزء پالك ثبتی میباشد که طبق خط پروژه شماره 870 بصورت شارع  عمومی 6 
متري طراحی گردیده و بسطح حدود 512 متر مربع در تعریض کوچه هاي 6 متري و پخ 

. گذرها قرار دارد
بر اساس نامه شماره 47651 مورخ 96/10/12 اداره کل راه و شهرسازي و خط پروژه اصالحی 

, پیوست شماره 870 کمیسیون ماده 5
کوچه ها حدف گردیده و جزء راهرو خصوصی با عدم دسترسی سواره مستقیم به خیابان 

. اصلی موافقت گردیده است
-------------------------------------------------------------

----------------
در خصوص تبدیل توالت به  دو باب مغازه ( باب اول بسطح حدود 11.76 متر مربع فاقد 

. فعالیت با قدمت حدود 1390
باب دوم  بسطح 26.31 متر مربع و احداث بالکن فلزي بسطح 16.55 متر مربع با قدمت 

. 1396 و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري
.توسعه بنا بدون مجوز در بالکن مغازه شماره 18 بسطح حدود 15 متر مربع با قدمت 1390 

 . داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشد
مغازه هاي شماره 9 بهمراه 14 ------ 12 و 13 ------ 27و29 ------ 17 و 49 بصورت 

88
0
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.یکباب  مورد استفاده میباشند
. سرقفل مغازه ها واگذار گردیده است

------------------------------------------------ 
بدلیل نواقص موجود در پرونده درآمدي شماره 25967 (پاساژایران ) و همچنین بسته بودن 

 تعدادي از مغازه ها در زمان بازدید امکان مشاهده و
بررسی تعدادي از بالکن ها ممکن نبوده که اکنون طی بررسی مجدد موارد زیر مشاهده 

گردیده است ؛
مغازه شماره 47 داراي توسعه بالکن   بسطح حدود 10 متر مربع  با قدمت باالي 10 سال  -

 (میباشد .(خارج از حد 1/3
مغازه شماره 20 داراي توسه بالکن  بسطح  حدود 4 متر مربع بصورت چوبی با قدمت باالي  -

 (10 سال . (خارج از حد 1/3
مغاز شماره 28  داراي بالکن سراسري (  حدود 10 متر مربع با قدمت باالي 25 سال و مابقی  -
بسطح 5.21 متر مربع بصورت توسعه با قدمت باالي 10 سال . ) (بسطح 5.07 متر مربع داخل 

 ( 1/3 و 10.14 متر مربع خارج از حد
مغازه شماره 43 داراي بالکن سراسري که حدود 11.42 متر مربع آن بصورت توسعه با  -

(قدمت باالي 10 سال بصورت فلزي میباشد . (خارج از حد 1/3
مغازه شماره 45 داراي بالکن فلزي بسطح حدود 16.40 متر مربع با قدمت 18 سال . (بسطح  -

 (5.46 متر مربع در حد یک سوم و بسطح 10.94 متر مربع خارج از حد
مغازه شماره 9 و 14  ؛ احداث بالکن چوبی بسطح حدود 12.5 مترمربع  (در حد یک سوم  -

 ( مجاز
برابر خط پروژه شماره 870 بسطح حدود 27.17 متر مربع از عرصه (که حدود 18.01 متر 
 مربع از اعیان است ) در شمال و جنوب در تعریض خیابان 30 و 16 متري قرار دارد

.مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی تقدیم 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 نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970904001367 مورخ 1396/04/19 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 شماره 207447 مورخ 96/10/16 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد که این نظریه با 

اوضاع و احوال محقق و مسلم قضه نیز انطباق داشته و مصون از اعتراض باقی می ماند 
لذا با توجه به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر به استناد تبصره 2 از ماده صد 

قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم و راه پله و انباري جمعا به مساحت 
272/94 متر مربع به مبلغ 589,550,400(پانصد و  هشتاد و  نه میلیون و  پانصد و  

پنجاه هزار و  چهارصد) 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 272.94  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/23 3/97/21727 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارشهید  
انصاري 
ماهی 
رودخان 
انتهاي 
پارس3  
همتی- 
نبش بن 
بست 14

3-3-10127-3-1-0-0 88
1

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 50  0
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احترامادر اجراي دستور وتصمیم مورخه 97/4/23 کمیسیون محترم ماده صد  مکان ارائه 
شده توسط متقاضی  بصورت یک باب خانه با عرصه 237/50مترمربع  داراي  سند مالکیت  

 براساس ماده 147 صادره در سال 1378 وسوابق درواحد محترم
. خالف برابر صورتجلسه مورخه 84/9/15 کمیسیون ماده صد از بابت

بناي مسکونی بسطح 105/2 مترمربع .        2-بارانداز بسطح 16/6 مترمربع .    3-   -1
 . یکباب  مغازه بسطح 33/5 مترمربع .      4- انبارتجاري بسطح 70 مترمربع

یکواحد کسري پارکینگ بااخذ تعهد ثبتی مبنی برعدم رعایت عقب نشینی محکوم به  -5
پرداخت جریمه گردیده و براي آن بالمانع شهرداري بشماره3/33/36294مورخه 89/4/7  

 صادرگردیده .و متعاقب آن  باتوجه به تخریب انبارتجاري  ومغازه  قبلی  مالک
  . با حفظ بناي مسکونی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث مجدد آن   بصورت 3 طبقه شامل
احداث بناي بدون مجوز در همکف  با زیربناي 67/54 مترمربع با ارتفاع حدودا5  متر     -1
که از مقدار فوق بسطح (9/21مترمربع بصورت راه پله و 58/33مترمربع بصورت انبار تجاري 

مازاد برتراکم )  می باشد .  باقدمت سال 1391
احداث بناي بدون مجوز درطبقه اول بصورت یکواحد مسکونی   بسطح 87/91مترمربع  -2
که از مقدار فوق بسطح  10/26مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه می باشد .  باقدمت 

 سال 1391
احداث بناي بدون مجوز درطبقه دوم  بصورت یکواحد مسکونی   بسطح 87/91    -3

مترمربع که از مقدار فوق بسطح  10/26 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت کوچه  می باشد 
 .  باقدمت سال 1391

احداث  راه پله به بام بمساحت حدودا  12/56مترمربع  .  5- احداث سقف تراسی  -4 
بمساحت 67/84 مترمربع  و انباري  بمساحت 7/51 مترمربع . 6-  احداث بالکن تجاري 

 . درحد یک سوم بسطح 16/37 مترمربع
با توجه به اینکه احداث انبار تجاري منجر به کسري پارکینگ گردیده براساس ضوابط  -  7

 .   قدیم داراي دوواحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
طبق خط پروژه  شماره 664 پیوست   بمساحت حدودا37مترمربع از سند مالکیت در 

تعریض کوچه هاي10و6متري اصالحی قرار دارد توضیح اینکه که بمساحت حدودا27مترمربع 
 . از عقب نشینی مذکور در محل رعایت شده است

ومساحت باقیمانده تراکم همکف R112    %60 ودرمجموع باتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه
مورد استفاده 86/5%  وتراکم طبقات 120 % مورد استفاده 207/45 % و از کل بناي احداثی 

 جدید   بسطح 155/92  مترمربع درحد تراکم
. وبسطح 175/35  مترمربع مازاد برتراکم می باشد .مراتب جهت دستور تقدیم 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  و با توجه به 
نظریه کارشناس رسمی به شماره 144042 مورخ 97.7.25 ، در خصوص بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 27,953,393(بیست 

و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  سیصد و  نود و  سه) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 85.41  1
 

329063  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/15 3/97/21740 بدوي بلوار امام 
رضا(ع) خ 
پرند ك 15

3-2-10308-39-1-0-0 88
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 یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 7593750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط متقاضی با توجه به فروشنامه  ارائه شده بصورت یک قطعه 
زمین بمساحت 121 متر مربع بوده که وضع موجود آن بصورت محصور بوده که با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده مساحت در تصرف مالک 153.98 متر مربع می باشد و شامل یکباب 
ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بلوکی به زیربناي 79/41 متر مربع بانضمام انباري در 
محوطه بسطح 6 متر مربع به قدمت احداث حدود 11 سال می باشد که از بابت آن هیچگونه 

مجوزي ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشده است
با توجه به ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد ضمنا با عنایت به طرح تفصیلی 
در حریم شهر قرار  داشته و به همین علت فاقد کاربري بوده و توسط واحد محترم خط پروژه 
جهت عقب نشینی و رعایت حرایم مربوطه اظهار نظر نشده است. همچنین با توجه به نامه 
ارسالی از فرمانداري بشماره 8029/96/6426 مورخ 96/09/28خارج از محدوده طرح هادي 

.روستا و در محدوه شهر رشت قرار دارد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 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 وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 130680000(یکصد و  سی میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال 

صادر می گردد.

جریمه 13.2  3
 

3300000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/15 3/97/21748 بدوي انصاري   
ارشاد - 

بعدازآژانس 
کشاورز  
جنب 

سوپرمارکت 
شفاعت 
  طلب

3-3-10345-2-1-0-0 88
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/239 به تاریخ 96/12/27 به صورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه 

فاقد بالکن و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 606.06 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 11 متر مربع -1
توسعه بنا تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه به سطح 2.13 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.60 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.60 متر مربع -4

توسعه راه پله به بام به سطح 4.26 متر مربع -5

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.46 مترمربع می باشد ( درآمدي )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.02 متر مربع و  -6
طبقات در مجموع به سطح 1.64 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.82 متر مربع  )

 افزایش واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد -7
افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد ، زیر بنا واحد کوچکتر به  *---*

کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 71.75 متر مربع

تبدیل یک باب  مغازه به سطح 50.10 متر مربع به دو باب مغازه فاقد بالکن به مساحت  *--*
 هاي 24.15 متر مربع و 28.08 متر مربع

داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد ( یک واحد کسري پارکینگ  *----*
تجاري در زمان صدور پروانه خریداري شده است )

رعایت 4 واحد پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد *-----*
رعایت سرویس بهداشتی 1/20 واحد هاي تجاري می گردد *------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-------*

ضمنا ملک مذکور داراي سوابق شکایت (ملک مجاور حد غرب )  مبنی بر  *----------*
احداث تراس در طبقات بوده که با توجه به ارائه مدارك تراس مذکور تنها در طبقه اول می 
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 باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر را فراهم نماید ارائه ننموده 
است لذا راي تجدیدنظر  جریمه بمبلغ 8000000(هشت میلیون )  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 32.25  0
 

55000  , 1364
 , 1384

احداث مغازه بدون مجوز 1397/08/12 3/97/21759 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
رضا(ع) 

بعداز کوچه 
فرساد  
کارواش 
برادران 
  بزرگی

3-2-10900-432-1-0-0 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه بمساحت 20/60 متر مربع 
بهمراه بالکن بمساحت 11/65 متر مربع و انبار تجاري بمساحت 25/87 متر مربع و همچنین 
بارانداز بمساحت 64/16 متر مربع و محوطه تجاري بمساحت 32/92 متر مربع بر روي عرصه 
نسقی بمساحت 143/55 متر مربع و بدون مجوز احداث گردیده است.(کارواش برادران 

بزرگی)
.توضیح اینکه قدمت بالکن حدود 10 سال و قدمت مابقی اعیانات حدود 30 سال میباشد
کسري پارکینگ ندارند.همچنین داراي پروانه کسب بشماره 296 مورخ 1389/2/28 

.میباشند
ضمنابا توجه به اینکه حد غرب به نهر عمومی محدود گردیده جهت مشخص شدن وضعیت 

آن نیاز به استعالم از اداره آب میباشد****طبق نامه اداره آب بشماره 1963 مورخ 
94/1/16(ثبت دفتر شهرداري) در خصوص تقاضاي آقاي سید رضا بزرگی و شرکاء به 

استحضار میرساند یک رشته زهکش در حد غرب ملک تعرفه شده واقع گردیده که رعایت 4
 متر حریم کمی از منتهی الیه بستر در طرفین مجاري آبی مذکور الزامی است.ضمنا این 

.گواهی صرفا جهت تعیین حریم بوده و هیچگونه دلیل بر مالکیت نمیباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد****طبق استعالم از واحد نقشه برداري با توجه 
و ضوابط 79/7/27 ملک مورد نظر در حریم شهر قرار دارد و طبق  GIS به طرح تفصیلی و
نامه اداره کل راه و شهرسازي بشماره 93/17/64745/ص خیابان مذکور 76 متري بوده و 
ملک مذکور کال در تعریض قرار دارد و طبق نامه اداره آب از حد غرب ملک رعایت 4 متر 

.حریم کمی از منتهی الیه بستر در طرفین مجاري آبی الزامی است
توضیح اینکه بابت احداث بناي بدون مجوز و تبدیل محوطه به محوطه تجاري مجموعا 
بمساحت 80 متر مربع طبق رأي بدوي کمیسیون ماده 100 به تعطیلی محل کسب محکوم 

.گردیده اند
.حالیه متقاضی درخواست کارشناسی مجدد دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقیم میگردد

88
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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، ، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 39.29  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/08/19 3/97/21764 تجدید 
نظر

شهدا  بن  
فرهود

3-3-10139-12-1-0-0 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 و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقداراضافه بناي 
مسکونی در همکف و طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 
جریمه به مبلغ 611100000(ششصد و  یازده میلیون و  یکصد هزار ) ریال، عینا تایید 

می گردد.

جریمه 123.2  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/19 3/97/21764 تجدید 
نظر

شهدا  بن  
فرهود

3-3-10139-12-1-0-0 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 احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  به شماره 153 **--**
 مورخ

 به صورت  3.5 طبقه با زیر بناي 626.42 متر مربع  و  5 واحد می باشد 96/10/10 **--**
که در مرحله  اجراي فونداسیون و ریشه ستون همکف  با افزایش بناء به سطح  *---*

 21.70 متر مربع
داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد به شماره 21156مورخ97/04/30 مبنی بر **--**

 جریمه  و متعاقبا پروانه احداث مرحله دوم به شماره 509974 به تاریخ 97/05/27 می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده **--**

 ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد وتا این مرحله
:موارد اضافه بناء به شرح زیر می باشد**--**

اضافه بناء مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 9.83مترمربع به صورت سایه **--**
.کنسول در همکف که از این مقدار 9.06مترمربع سایه کنسول می باشد

اضافه بناء  مازاد بر تراکم در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت 36.88مترمربع **--**
در مجموع طبقات 110.64 مترمربع

 توسعه بناء به صورت انباري در زیر شیروانی به مساحت 2.73مترمربع**--**
8.27مترمربع انباریها در زیر شیروانی بیشتر از 5متر می باشد که مشمول عوارض **--**

.در آمدي می باشد
افزایش تعداد واحد در طبقه سوم که با احتساب مساحت 76.17مترمربع زیربناء **--**

.واحد به کسر اضافه بناء 39.29مترمربع افزایش تعداد واحد دارند
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است(رعایت راه عبور 2متر و فاصله بین ستونها **--**

در زمان پایانکار الزامی است)
.پروانه فاقد عقب نشینی می باشد**--**

از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه وگزارش جاري در مرحله صدور گواهی **--**
.عدم خالف می باشد

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**
.در حال حاضر ساختمان 6واحد مسکونی می باشد **--**

.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم 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 کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 30000000(سی 

میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/19 3/97/21765 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
پشت 
نیروگاه 
کوچه 
چهارم 

فرعی ششم
   

3-3-10494-66-1-0-0 88
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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 

260,880,000(دویست و  شصت میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 173.92  1.25
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 

17,289,120(هفده میلیون و  دویست و  هشتاد و  نه هزار و  یکصد و  بیست) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 144.08  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
  به مساحت 130.72 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي یک واحد مسکونی در  *----*
 همکف ( سویئت )و در مجموع 3 واحد مسکونی و مصالح بتنی  می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد (  *-----*
 ضمنا طبقه دوم در مرحله نازك کاري متوقف گردیده است )

 سال وقوع تخلف به سال 1389 می باشد *------*
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 81.10 -1

همکف به سطح 90.45 متر مربع در حد تراکم و به سطح 15.55 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 213.05 -2
در طبقات به سطح 79.77 مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  132.23 متر مربع  *--*

 به صورت خارج تراکم می باشد
برابر ضوابط ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ مسکونی بوده که برابر جانمایی رعایت   *---*

یک واحد می گردد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

باستناد خط پروژه شماره 410 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*
ضمنا در خصوص اعیان مکذکور داراي سوابق گزارش تخلف ملک به شماره  *-------*
518278 و تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك به شماره 2/98/22657 به 

 تاریخ 98/04/16 می باشد
*------------------------------------------------------------

------------*-----*
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 1544941 به تاریخ 98/05/12 شرکت توزیع برق به 

حضور تقدیم می گردد
احتراما برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 52435 - 1398 به تاریخ 

98/04/03 مبنی بر تکمیل گزارش برابر راي دیوان عدالت اداري ، الزم به توضیح می باشد 
 در گزارشات ماقبل سال وقوع تخلف و نیز نوع سازه مشخص گردیده بوده است

و بر همین اساس آراي کمیسیون ماده صد نیز صادر گردیده است
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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*------------------------------------------------------------
------------------*

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد - شعبه 4  به شماره 3/98/23251 به تاریخ 
98/08/28 با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 106742 به تاریخ 

98/06/21 ( ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ) تا در خصوص متراژ تخلف  در گزارش 
کارشناسی بررسی و اظهار نظر گردد که با توجه به بررسی گزارش ، نوع تراکم گیري و سطح 

اشغل در گزارش ارائه شده صحیح نمی باشد و مورد تائید نیست
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمسیون ماده صد به حضور تقدیم می گردد

به حضور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بارانداز فلزي به 
مساحت 100 مترمربع و دفترکار به مساحت 14.7 و فضاي باز 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 کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 112323 مورخ 97/06/12 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.350.000.000 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 270000000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 301.35  0
 

1000000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21768 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
بعد از کوي 
امام رضا  
بازار آهن 
ایران

3-3-10410-331-1-0-0 88
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده در راستاي طرح جمع آوري اطالعات امالك تجاري بر بلوارها و 
همکاري متقاضی  بر اساس سند مالکیت مفروزي به تاریخ ثبت 1390/02/25 بصورت یک 
قطعه زمین محصور بمساحت  302/20 متر مربع میباشد طبق نقشه برداري ارائه شده از 

سوي متقاضی وضع موجود بمساحت 301/35 متر مربع مشتمل بر بارانداز فلزي جهت انبار 
مصالح و محل  ساخت تیرچه بلوك با مساحت 100  متر مربع و دفتر کار بمساحت 14/70 متر 
مربع میباشد. که از حد شمال با زمین دیگر متقاضی و توسط آن با 3 زمین دیگر متقاضی 
بصورت آهن فروشی در حال بهره برداري میباشد. داراي محوطه  تجاري  درباقیمانده عرصه 

بمساحت 186/65 متر مربع میباشد
طبق خط پروژه  بشماره 595 ( بپیوست) بمساحت  0/57 متر مربع در تعریض کوچه 6  ***

..متري  حد غرب میباشد
.مراتب جهت  دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مکان تجاري و 
فضاي باز 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 152570مورخ 97/08/07
 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.571.000.000 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 314200000(سیصد و  چهارده میلیون و  دویست هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 326.9  0
 

1000000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21769 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 

بعد از کوچه 
عالیی پشت 
بازار آهن 
 آالت ایران

3-3-10410-468-1-0-0 88
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین نسقی بمساحت 276 متر مربع که با توجه به بازدید از محل و مدارك ارائه شده 

:توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر می باشد
مساحت وضع موجود عرصه با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بمقدار 271/69  *--*

.متر مربع می باشد
بدون اخذ مجوز الزمه  یکباب ساختمان 2 طبقه از نوع اسکلت فلزي با قدمت سال  *--*
1388 ( همکف بمساحت48/21 متر مربع (بعنوان دفترکار )و طبقه اول بمساحت 48/21 متر 
مربع (بعنوان دفتر کار( اتاق استراحت) ) وراه پله (فلزي)دسترسی به طبقه اول بمساحت 
5/24 متر مربع  ) احداث شده است بانضمام احداث بدون مجوز اتاق نگهبانی با بلوك 
سیمانی بمساحت 6/42 متر مربع همچنین از کل محوطه بعنوان محوطه تجاري بسطح 

.218/27 متر مربع استفاده می گردد
الزم به ذکر است زمین مذکور مطابق فروشنامه پیوست فاقد معبر دسترسی بوده و  *--*
متقاضی با اتصال آن( از حدود شرق ، غرب و جنوب) با پالك هاي همجوار از کل مجموعه 
.بعنوان محل فروش آهن آالت و مصالح ساختمانی (بدون اخذ مجوز) بهره برداري می نماید
با توجه به عدم تعریف معبر دسترسی در خصوص عقب نشینی ملک نمی توان اظهار  *--*

نظر نمود
با توجه به اطالعات مندرج در سیستم شهرسازي داراي گزارش تخلف ملک بشماره  *--*

.452543 مورخه 95/10/30 می باشد
.مراتب جهت امعان نظر و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد *--*

88
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با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 150495-13950132 مورخ 97/8/5 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 657520(ششصد 

و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد و  بیست) 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 82.19  0.1
 

80000  , 1373 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21771 بدوي بلوار  
مدرس-خ 
طالقانی  

شرافت-بن 
هشتم

3-1-10264-10-1-0-0 88
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

4,902,400(چهار میلیون و  نهصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 61.28  1
 

80000  , 1373 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/12 3/97/21771 بدوي بلوار  
مدرس-خ 
طالقانی  

شرافت-بن 
هشتم

3-1-10264-10-1-0-0 88
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبرابر بازدید به عمل آمده  مکان مورد نظربرابر سند   بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه حدود 133/9   مترمربع می باشد  که مالک بدون 

 اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یکباب ساختمان مسکونی
دوبلکس   بازیربناي 143/47   مترمربع با نوع اسکلت همکف بصورت بلوکی ونیم طبقه 

بصورت آجري  و برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1373   را نموده وبراساس ضوابط 
 سال ساخت  وبند یک صورتجلسه ( کارگروه فنی ) مورخه

 .  کسري پارکینگ ندارد 95/1/8
ضمنا حد شرق براساس سند متصل به حریم  نهر آب بر تعریف گردیده وبرابر استعالم به 
عمل آمده از اداره مربوطه که به شماره 108772 مورخه 97/6/7 ثبت شهرداري منطقه 

 گردیده اعالم شده که به دلیل تبدیل اراضی به مسکونی وکوچه
نهریا زهکش داراي  فعالیت آبیاري  که مستلزم تعیین حریم باشد وجود ندارد  . همچنین 
یک رشته سیم برق از حد غرب عبور نموده که با توجه به استعالم به عمل آمده از اداره 

 مربوطه که به شماره 108781 مورخه 97/6/7 ثبت شهرداري منطقه
گردیده اعالم شده رعایت حریم خط مذکور درهنگام احداث بنا به میزان 2/1 متر از طرفین 
مسیر خط با هماهنگی اداره برق الزامی است وبا عنایت به  خط پروژه شماره 505  پیوست 

وانعکاس ملک برروي آن بسطح 11/15مترمربع درتعریض کوچه
بن بست 6 متري حد غرب وخیابان 14متري حد شرق قرار دارد که از مقدار فوق بسطح  

6/47 مترمربع از اعیان احداثی می باشد  وهمچنین بسطح 5/34 مترمربع از عرصه  درحریم 
کابل برق قراردارد وبا توجه به موارد مطروحه ومساحت باقیمانده

تراکم همکف 70%   مورد استفاده 122/19% که از کل زیربنا  R121  وقرار گرفتن ملک درپهنه 
بسطح 61/28 مازاد برتراکم وبسطح 82/19 مترمربع درحد تراکم می باشد وبرابر تاریخ 

 . احداث بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
حالیه درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی رادارد   مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد. 

  .  
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 توجها به گزارش شهرداري و بازدید صورت گرفته 
توسط اعضاء مالحظه گردید منزل مسکونی در منطقه بسیار ضعیف شهر با حداقل 

امکانات شهري قرار گرفته لذا از ظاهر بنا و وضعیت اقتصادي ضعیف ساکنین مشهود 
بوده است با توجه به تکمیل بودن و ساکن شدن در آن ضرورتی به تخریب ندارد یقینا 

در صورت تخریب مشکالت عدیده اي براي خانواده ساکن ایجاد خواهد شد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم راي به 

جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 29070000(بیست و  نه میلیون 
و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 57  0.5
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 3/97/21773 بدوي  
پیرکالچاي-
م امام 

حسین-ك 
  4متري

3-1-10307-18-1-0-0 890

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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد  .

جریمه 25  1
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 57 متر مربع می 
.باشد

داراي اعیان مسکونی به صورت یک واحد مسکونی ویالیی با مصالح بلوکی با زیر بنا  *--*
 100% می باشد

ملک در کاربري  فضاي سبز واقع شده است *---*
 بر اساس ضوابط جاري ، کل اعیان به صورت خارج تراکم  می باشد *-----*

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *------*
برابر پی نوشت واحد نقشه برداري و با توجه به قرار گیري ملک در کاربري  *-------*

 فضاي سبزو نسقی بودن ملک ، امکان تهیه خط پروژه نمی باشد
درخواست دریافت مجوز حفاري انشعاب گاز به طول 50  متر با پوشش خاکی  *-------*

 را دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/15 3/97/21776 تجدید 
نظر

 
شالکو-دیانت

ي  ك 
شهید 
شهرام 

علیزاده بن 
اتحاد

3-3-10066-13-1-0-0 891

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 504711000(پانصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  یازده هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.54  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي 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(برابرنامه شماره 150380مورخ 1394.09.24
شهرداري منطقه )  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 

معامالتی معادل  44538800(چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 163.4  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 نسقی تعرفه شده  بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد **--**
.مسکونی به همراه زیر شیروانی(انباري)  با قدمت سال 93  بدون مجوز احداث گردیده است
طبق پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه  حدودا 77/52 متر  **--**

 مربع  می باشدو  طبقات 2.1 حدودا 155/08 متر مربع(هر طبقه 77/52 متر مربع)
و زیر شیروانی(انباري) چوبی بمساحت حدودا 25/48 متر مربع و راه پله به بام **--**

.بمساحت حدودا 13/90 متر مربع میباشد
قرار  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**

  (%دارد(دوطبقه روي پیلوت).بنابراین بر اساس جدول شماره 8(80-80%
108.54مترمربع مازاد بر تراکم و 163.4مترمربع در حد تراکم(راه پله و انباري در **--**

.زیرشیروانی داخل تراکم )احداث گردیده است
سطح اشغال در همکف 100% (با احتساب دستگاه پله)**--**

با توجه به احداث درب ریموتی و جانمائی جدید پارکینگ یک واحد کسري **--**
.پارکینگ دارند

طبق خط پروژه ارسالی بشماره 2102 فاقد عقب نشینی میباشد.(ضوابط پخ قدیم)**--**
توضیح اینکه بابت احداث ساختمان فوق داراي رأي کمیسیون بدوي(شماره **--**

.3/93/8804 مورخ 1393/09/29) مبنی بر تخریب میباشند
با توجه به تصمیم شماره 17471مورخ 95/03/05 کمیسییون ماده صد در خصوص **--**

.گزارش به روز و اصالح پالن معماري مراتب به حضور تقدیم میگردد

891

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 704,088,000(هفتصد و  چهار میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 139.7  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/29 3/97/21777 بدوي خ امین  
ضرب  ك 
محمدي

3-2-10083-15-1-0-0 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره 100- 96/05/14  
  بصورت ساختمان 5/5 طبقه بانضمام زیر زمین و انباري در زیرشیروانی

در 15 واحد مسکونی و به مجموع زیربناي 1603/51متر مربع می باشد که عملیات اجرایی 
آن در حد اجراي سقف ششم می باشد و برابر پالن معماري ارائه شده داراي

:مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
برابر بازدید بعمل آمده طبقه زیر زمین حذف گردیده و برابر پالن معماري ارائه شده  *--*

تعداد واحد ها از 15 به 10 واحد کاهش یافته است
در همکف بسطح 0/13 متر مربع از فضاي راه پله کاسته شده ضمنا بسطح 11/90 متر  *---*

مربع از آن تبدیل به بناي مفید پیلوت شده است
در طبقات اول تا چهارم هر طبقه بسطح 3/83 متر مربع ( در مجموع 4 طبقه  *----*

بسطح 15/32 متر مربع) اضافه بنا دارد همچنین بسطح 12/03 متر مربع
از فضاي راه پله در هر طبقه (در مجموع 48/12 متر مربع) تبدیل به بناي مفید واحد هاي  

مسکونی شده است
در طبقه پنجم بمساحت 45/92 متر مربع توسعه بنا دارد (از این مقدار بسطح  *------*

 42/09 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي
در طبقه پنجم و بسطح 3/83 متر مربع اضافه بنا می باشد همچنین بسطح 18/44 متر مربع 

از راه پله تبدیل به بناي مفید شده است
.تخلف به انجام رسیده تا این مرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *------*

تا این مرحله با توجه به کاهش تعداد واحد ها فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید 
 نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اجراي کامل

ساختمان (در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي) انجام خواهد پذیرفت
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 

.تقدیم می گردد

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به اعتراض مالک به سال وقوع تخلف ، مراتب به 
لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین 

جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 146618 مورخ 97/7/29 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري میزان ارزش سرقفل بر مبناي سال وقوع تخلف (1381) به 
مبلغ 1/504/440/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا ضمن نقض 
راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 111/44 
متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 

کارشناس به بمبلغ 300888000(سیصد میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار )   
ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 111.44  0
 

219375  , 1382 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/08/22 3/97/21779 تجدید 
نظر

بلوار   
خرمشهر-ج
نب مجتمع 
سروش  
نمایشگاه 
بسطامی

3-3-10410-420-1-0-0 89
3

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 8,075,194(هشت میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  یکصد و  

نود و  چهار) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 24.54  1.5
 

219375  , 1382 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 21937500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار 

و  پانصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 50  2
 

219375  , 1382 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 احتراماً
برابر نامه شماره 24656 - 97/02/17 تصمیم کمیسیون ماده صد در خصوص گزارش غیابی 
شماره 326576  . با توجه به مراجعه مالک و ارائه مدارك مورد نیاز گزارش اصالحی بشرح 

. ذیل تقدیم میگردد
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان دوطبقه در یک واحد مسکونی با   
زیربناي  همکف 96 متر مربع و طبقه اول 69 مترمربع داراي پروانه ساختمانی بشماره 162 
 . مورخ 1367/03/21 و پایانکار 1059 مورخ 1373/12/14  بصورت مجتمع مسکونی میباشد

که پس از پایانکار اقدام به تبدیل یکواحد مسکونی به دو واحد و اضافه بنا در طبقه اول  
 بمساحت 27 مترمربع نموده  که از بابت موارد فوق داراي صورتجلسه مورخ 1380/09/15 و
پرونده مختومه بشماره 216  (پرداخت جریمه)  میباشد و در خصوص دو واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی طبق صورتجلسه فوق الذکر برابر ضوابط و مقررات شهرداري عمل نمایند
وضع موجود با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی به شرح موارد ذیل 

: میباشد
توسعه  بنا در همکف بصورت مسکونی  بمساحت 24.54 مترمربع که بمساحت 2.16  - - 

 . مترمربع بصورت سرویس بهداشتی در حیاط با قدمت 15 سال ساخت
تبدیل واحد مسکونی در همکف به دوباب مغازه  باب  اول بمساحت  51.64   متر مربع با *

 فعالیت تشخیص رنگ اتومبیل  داراي تابلو نئون به ابعاد حدود 6 در 1.5 متر  و
باب دوم بمساحت  59.80   متر مربع  با فعالیت فروشگاه لوازم ساختمانی داراي تابلو به ابعاد 
. 4در1.5 متر  (مجموعا بمساحت  111.44 متر مربع )  با قدمت 15 سال که  فاقد بالکن است

 . کاهش بنا نسبت به سوابق و گزارشات قبلی در طبقه اول بسطح 6.02 متر مربع
. دو واحد کسري پارکینگ  تجاري

با توجه به خط پروژه شماره 595 مساحت22.20  مترمربع در تعریض کمربندي 51 متري 
.خرمشهر قرار دارد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

89
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

در خصوص اعتراض خانم مریم شماعی ایرانی نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 3.95.18083 مورخ 95.6.3 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903103941مورخ 

96.11.15 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 14 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 

888952 مورخ 97.5.11 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر 
به شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 87052000(هشتاد و  هفت میلیون و  پنجاه و  دو هزار 
) ریال محکوم و اعالم می نماید. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 147.1  0
 

346950  , 1380 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/08/15 3/97/21794 رسیدگ
ي 

 مجدد

سعدي  
عسگري بن 
مریم(باشگا
ه ورزشی 
امیر)

3-2-10054-49-1-0-0 89
4

در خصوص احداث کیوسک نگهبانی به مساحت 1.5 مترمربع صرفاً این مساحت جهت 
استفاده کیوسک نگهبانی بالمانع می باشد.

ردتخلف 1.5  0
 

346950  , 1380 تجاوز به معابر عمومی

با توجه به اینکه احداث بناي جدید صورت نگرفته و در سال 75 مجوز احداث بناي 
ورزشی برروي همکف صادر گردید لذا موضوع کسري 1 باب پارکینگ به مساحت 25 

متر مربع منتفی اعالم می گرد .

ردتخلف 25  0
 

346950  , 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 دراجراي دستور وبرابر بررسیهاي به عمل امده ملک متشاکی بصورت یکباب 
ساختمان 3طبقه داراي پروانه شماره 212 مورخه 73/9/30 می باشد که برابر نامه شماره 
3/33/10741  مورخه 75/6/31 شهرداري بصورت آپارتمان همکف بصورت سالن ورزشی  
برابر نامه شماره 8213مورخه 73/8/17 وزارت مسکن وشهرسازي با تغییر کاربري ملک از 
مسکونی به ورزشی مسکونی وطبقات اول ودوم هرکدام یکواحد مسکونی جمعا دردو واحد 

 :  مسکونی بارعایت حقوق مجاورین تفکیک گردیده  . وبصورت غیابی شامل
از کل ملک برخالف مدلول پایانکار صادره به عنوان باشگاه ورزشی امیر استفاده  ---1

میگردد که براساس ضوابط به ازاي هر 100 مترمربع زیربناي مفید نیاز به یکواحد پارکینگ 
 :   ومنجر به کسري 4 واحد پارکینگ گردیده

بدون اخذ مجوز اقدام به نصب کیوسک نگهبانی  درمعبر عمومی به مساحت حدود  ---2
: 1/5 مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت سایه بان درمحوطه حیاط که درحد اسکلت فاقد   ---3
پوشش سربندي بوده  بسطح حدود 40 مترمربع و  تغییرات داخلی وایجاد آلودگی صوتی را 
نموده که این امر موجب شکایت مالک پالك مجاور که بصورت یکباب اپارتمان درحال 
احداث که عملیات ساختمانی آن درحد شناژ طبقه چهارم بوده وداراي گزارش درواحد 

محترم خالف که برابر شماره درخواست 104578    درحال بررسی می باشد. داراي گزارش 
 . درواحد محترم خالف که درحال بررسی می باشد

حال با عنایت به درخواست متشاکی از ملک وي ( باشگاه ورزشی امیر ) بازدید به عمل آمده 
 . وکل خالف آن بشرح ذیل اصالح میگردد

مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تبدیل طبقه اول بسطح 147/1 مترمربع به باشگاه ورزشی  -1 
 . نموده

بدون اخذ مجوز اقدام به نصب کیوسک نگهبانی  درمعبر عمومی به مساحت حدود 1/5  --2
 : مترمربع

 . کسري پارکینگ آن به یکواحد اصالح میگردد -3
. توضیح اینکه طبقه دوم فعال خالی از سکونت می باشد

ضمنا برابر  خط پروژه  شماره 2744  و521 درسیستم  ملک متشاکی بسطح 4/67 مترمریع 
  . داراي عقب نشینی می باشد   . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

89
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تجدیدنظررا فراهم نماید ارائه ننموده 

است لذا راي تجدید نظر جریمه بمبلغ 16968000(شانزده میلیون و  نهصد و  شصت و  
هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 8.08  1.75
 

1200000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/19 3/97/21795 رسیدگ
ي 

 مجدد

امین  
الضرب 

روبروي ك 
سهرابی ك 
مصالح 
فروشی 
عزت 
رحیمی

3-2-10080-130-1-0-0 89
5

با توجه به محتویات پرونده و با توجه به راي دیوان عدالت اداري در خصوص احراز 
سال وقوع تخلف و ارجاع امر به هیات کارشناسی به شماره 29523مورخ 97.2.23 و 
با وصول نظریه کارشناسان رسمی و اعالم سال 1391 بعنوان سال وقوع تخلف ، لذا با 
اعمال همان ضریب (2.5برابر ارزش معامالتی )  راي تجدیدنظر به استناد تبصره دو 

قانون شهرداري به مبلغ 395,064,000(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  شصت و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم می گردد . 

جریمه 109.74  2.5
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه  شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی شماره  67مورخ    
1387/03/11  می باشد که بصورت  3/5  طبقه  در 3  واحد مسکونی با زیربناي کل 317/80  

 متر مربع  بدون استفاده از خارج   از تراکم   صادر گردیده
که عملیات ساختمانی درحد سفیدکاري متوقف گردیده و از  بابت اضافه بنا درطبقات  

همکف    الی   دوم  بسطح 94/44 مترمربع برابر صورتجلسه مورخه 88/8/2 کمیسیون ماده 
 صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده ومتعاقب آن با توجه

به پیشرفت فیزیکی درخصوص مابه التفاوت افزایش بنا درطبقات همکف الی دوم وافزایش 
بنا در طبقه سوم بسطح 55/36 مترمربع برابر صورتجلسه مورخه 90/5/13 کمیسیون ماده 

صد با حفظ صورتجلسه مورخه   88/8/2   با اخذ تعهد
ثبتی  مبنی بر عدم رعایت عقب نشینی از عرصه واعیان محکوم به پرداخت جریمه گردیده   

ومجددا در مرحله سوم درخصوص تبدیل راه پله به بناي مفید مازاد برتراکم درهمکف 
وطبقات اول الی سوم  بسطح 8/08 مترمربع با قدمت سال

وافزایش بناي مازاد  برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 109/74    1387 
 مترمربع با قدمت سال 1392  برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه  95/9/10  کمیسیون ماده 

صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده  وپس از
آن مالک به جهت اعتراض به تاریخ احداث  طبقه چهارم موضوع را از طریق دیوان عدالت  
اداري پیگیري نموده ودیوان نیز برابر نامه اي که به شماره 90893 مورخه 96/*5/11 ثبت 

 . شهرداري منطقه گردیده راي به بررسی مجدد صادر نموده
حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد دستور بررسی مجدد براساس اظهار نظر 

کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص سال وقوع تخلف را صادر نموده که براساس اظهار 
نظر کارشناسان رسمی دادگستري وتاریخ نمونه برداري از سقف

طبقه پنجم  ( طبقه چهارم ) زمان وقوع تخلف  ( احداث سقف طبقه چهارم ) را سه ماه دوم  
سال 1391 اعالم نموده و باستناد به نظریه کارشناسان رسمی دادگستري تاریخ احداث یک 

طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقه چهارم از سال 1392
به نیمه دوم  سال 1391 اصالح میگردد . حال  طبق نقشه برداري ارائه شده داراي تغییراتی   

. درزیربنا  بشرح ذیل  می باشد
.  کاهش زیربنا درهمکف بسطح 7/16متر مربع نسبت به راي کمیسیون ماده صد -1

کاهش زیر بنا در طبقات  اول الی سوم  بمساحت 21/48متر مربع (هر طبقه 7/16متر  -2
. مربع ) نسبت به راي کمیسیون ماده صد

اضافه بنا در طبقه چهارم بصورت یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 109/74متر  -3
. مربع
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تبدیل راه پله به بناي مفید مازاد برتراکم درهمکف وطبقات اول الی سوم  بسطح 8/08  -4
مترمربع با قدمت سال1387

رعایت پارکینگ براساس ضوابط صدور پروانه  می گردد وبا توجه به تغییر درعرض معبر   
برابر   خط پروژه اصالحی  شماره 1811 پیوست   وانعکاس ملک برروي آن  بسطح  10/51  

 مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح
 مترمربع از اعیان احداثی درهرطبقه وبسطح 0/8 مترمربع از عرصه  می باشد 9/71

الزم به ذکر است که به جهت تایید پارکینگ شماره (1 ) درب انباریها می بایست درحد 
. حیاط خلوت  نصب گردد . مراتب جهت تقدیم می گردد

                                                             
*********************************************************

***************************************************
احتراما با توجه به ضوابط جدید وخط پروژه اصالحی  1811   مساحت عقب نشینی ملک فوق 

 . به 7/71  مترمربع اصالح میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
5,139,000(پنج میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 45.68  1.25
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 3/97/21805 بدوي کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  بن 
فردوسی

3-3-10251-152-1-0-0 89
6

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 24717 مورخ 97/8/14 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 658980(ششصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  نهصد و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 73.22  0.1
 

90000  , 1372 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 تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند ارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت 100 متر مربع  می باشد

 برابر نقشه برداري ، عرصه ملک به سطح 98.12 متر مربع می باشد *--*
 اعاین ملک به صورت یک باب خانه ویالیی ( دوبلکس ) می باشد *---*

 قدمت اعیان باستناد فیش برق ارائه شده به سال 1372 می باشد *----*
باستناد خط پروژه شماره 531  به سطح 6.66 متر مربع از سند در تعریض واقع  *-----*

شده که از این مقدار به سطح 2.23 متر مربع از اعیان می باشد
واقع شده است ،   R112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و پهنه *------*

: لیکن با توجه به مساحت عرصه و برابر ضوابط
به سطح 73.22 متر مربع داراي داخل تراکم و به سطح 45.68 متر مربع به  *-------*

 صورت خارج تراکم می باشد
 فاقد کسري پارکینگ می باشد *--------*

حالیه درخواست دریافت بالمانع بانکی را دارد *----------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

89
6

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي تقی صابر حق پرور 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 و یک طبقه مازاد 

جمعا به مساحت 202/53 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 1020751200(یک میلیارد و  بیست میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 202.53  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21807 بدوي بلوار 
انصاري 
کاج-خ 
دفاع  بن 

53955*7
41748-

3-3-10027-18-1-0-0 89
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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 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 23/77 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 39,933,600

(سی و  نه میلیون و  نهصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 23.77  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 124 به تاریخ 93/12/14 به صورت دو طبقه بر روي همکف ( همکف 

مسکونی ) و در یک طبقه با  زیر بناي 408.64 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 26.22 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 31.96 متر مربع -3
احداث یک طبقه مازاد به صورت زیر شیروانی به سطح 128.35 متر مربع ( طبقه مذکور  -4

 در ارتفاع زیر شیروانی واقع احداث شده است )
( الزم به توضیح می باشد که طبقات مجاز در زمان صدور پروانه 5 طبقه بوده ، و بناي  *--*

 احداثی  فقط به صورت مازاد بر پروانه صادره می باشد )
در هنگام صدور پروانه به سطح 23.77 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5

رعایت دو واحد پارکینگ برابر ضوابط  می گردد *--*
 کل بنا به صورت یک واحد مسکونی می باشد *---*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد  *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

89
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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 13,162,520(سیزده میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد و  
بیست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 20  2
 

329063  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/21809 بدوي میدان امام  
حسین   
چمران  

حاجی زاده

3-2-10215-32-1-0-0 89
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً:پالك ارائه شده توسط متقاضی بر اساس سند مالکیت مجزي(سال 1373 )
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه .عرصه بمساحت 265.55 متر مربع (طبق 

سند)؛
بابت اعیان بسطح 130 متر مربع داراي بالمانع شماره 3/33/35756 مورخ 85/10/30 با 

.استفاده بعنوان مدرسه میباشند
وضع موجود بهمراه پالك مجاور در ضلع جنوب که اقدام به تخریب دیوار بین دو پالك نموده 
اند  و مجموعا بعنوان مدرسه گل هاي داوودي مورد استفاده است .(داراي تابلو نئون  به ابعاد 

حدود 2در1 و 1.5 در1 متر میباشند)
پالك مجاور داراي بالمانع مسکونی بوده و داراي گزارش شکایتی جاري بشماره 485602 

. میباشد
اقدام به احداث بنا بدون مجوز  در حیاط خلوت سراسري بسطح حدود 20 متر مربع بصورت  

.سرویس  بهداشتی  با قدمت حدود 1384 نموده اند
. فاقد عقب نشینی

.  مورد درخواست استعالم دفترخانه
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد 

89
8

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت خانم زبیده حسن زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 
112 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 
13440000(سیزده میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 112  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 3/97/21810 بدوي ماهی  
رودخان 
دیانتی ك 
ساغري ك 

6  

3-3-10109-89-1-0-0 89
9

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 23.52 مترمربع به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را به پرداخت جریمه  با ضریب  یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 28,224,000(بیست و  هشت میلیون و  دویست و  بیست 
و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم و اعالم می نماید.. در خصوص 

میزان 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 23.52  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی 
به مساحت عرصه 77مترمربع که از بابت احداث بدون مجوز یک باب ساختمان یک طبقه 

 روي پیلوت
:با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 90   به شرح زیر

طبقه همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ به  مساحت 61مترمربع و راه پله به **--**
سطح 6/76مترمربع با ارتفاع 2/8متر

طبقه اول به صورت مسکونی به مساحت 61مترمربع مسکونی در یک واحد و راه **--**
پله به مساحت 6/76مترمربع با ارتفاع 3متر

.یک واحد پارکینگ مورد نیاز تامین است**--**
با توجه به خط پروژه جدید حدود 7مترمربع از اعیان ملک در تعریض کوچه 8**--**

.متري حد غرب قرار دارد
با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت داراي اشرافیت در طبقه اول به **--**

پالك مجاور می باشد
بامساحت کمتر از  R112 با توجه به جانمائی ملک برروي طرح تفضیلی در محدوده**--**

  100متر قرار دارد (80-80%) بنابراین 23/52مترمربع
.خارج از تراکم و مابقی  112مترمربع داخل تراکم می باشد 

مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک و دریافت مجوز حفاري گاز به طول 3متر از 
.پوشش آسفالت قدیم به حضور تقدیم میگردد

89
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 548486400(پانصد و  چهل و  هشت میلیون و  چهارصد و  

هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 93.28  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/20 3/97/21812 تجدید 
نظر

روبروي  
پارك ملت  
 کوچه ناصح

3-3-10338-2-1-0-0 900

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/218 به تاریخ 96/12/21 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 527.12 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.91 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 53.73 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

17.91 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.57  متر مربع و در   -3

طبقات در مجموع به سطح 17.07 مترمربع ( هر طبقه به سطح 5.69 متر مربع  )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-*
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1 مترمربع می باشد ( محاسبات درامدي )

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( داراي 2 واحد پارکینگ مازاد می باشد   *--*
(

به تعداد 2 لنگه درب ماشین رو به طول هاي 3.58 متر و 2.54 متر تامین شده است *---*
رعایت حداق راه عبوري نفر رو به عرض 1.2 متر می گردد *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

900

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص بناي مازاد بر تراکم ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 27,953,393
(بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  سیصد و  نود و  سه) ریال، 

عینا تایید می گردد.

جریمه 85.41  1
 

303750  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/13 3/97/21815 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا(ع) خ 
پرند ك 15

3-2-10308-39-1-0-0 901

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 7,593,750(هفت 

میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده  توسط متقاضی با توجه به فروشنامه  ارائه شده بصورت یک قطعه 
زمین بمساحت 121 متر مربع بوده که وضع موجود آن بصورت محصور بوده که با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده مساحت در تصرف مالک 153.98 متر مربع می باشد و شامل یکباب 
ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بلوکی به زیربناي 79/41 متر مربع بانضمام انباري در 
محوطه بسطح 6 متر مربع به قدمت احداث حدود 11 سال می باشد که از بابت آن هیچگونه 

مجوزي ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشده است
با توجه به ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد ضمنا با عنایت به طرح تفصیلی 
در حریم شهر قرار  داشته و به همین علت فاقد کاربري بوده و توسط واحد محترم خط پروژه 
جهت عقب نشینی و رعایت حرایم مربوطه اظهار نظر نشده است. همچنین با توجه به نامه 
ارسالی از فرمانداري بشماره 8029/96/6426 مورخ 96/09/28خارج از محدوده طرح هادي 

.روستا و در محدوه شهر رشت قرار دارد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم 

.می گردد

901

در خصوص 21.86. 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 21.86  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/09/17 3/97/21817 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوچه 

سعدي بن 
بست 

   بوستان

3-3-10175-14-1-0-0 902

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 14.5 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 22,475,000
(بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 14.5  0.5
 

3100000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف 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 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ 686696500(ششصد و  هشتاد و  شش میلیون و  ششصد و  نود و  شش 

هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 126.58  1.75
 

3100000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 99**--**
 مورخ 94/11/11 به صورت 2.5طبقه در 3واحد مسکونی

با زیربناي 390.76مترمربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 14/5 **--**
. مترمربع  صادرگردیده است

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده ساختمان در مرحله سفت **--**
:کاري(متوقف) می باشد و موارد تخلف زیر بیشتر از 5% زیربناي پروانه  مشاهده گردید

 اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 37.14مترمربع**-**
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 44.72مترمربع در طبقه **--**

 اول ودوم در مجموع 89.44مترمربع
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(درب پارکینگ اجرا نشده بود)**--**

افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به دو واحد در طبقه اول به کسر اضافه بناء در **--**
طبقه اول به مساحت 21.86مترمربع(ساختمان 4 واحد می باشد)
 %سطح اشغال همکف از 57% در زمان پروانه به 74.95**--**

از بابت موارد فوق داراي صورتجلسه کمیسیون  تجدیدنظر ماده صد به شماره **--**
.21817مورخ 97/09/17مبنی بر جریمه می باشد

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

902

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب2برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 97,813,980
(نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  نهصد و  هشتاد)   ریال در حق 

شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 164.67  2
 

297000  , 1383 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/08/22 3/97/21823 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
جنب آهن 
فروشی 

خوش نژاد 
14متري 
الله-روبرو
ي مجتمع 
توحید

3-3-10410-87-1-0-0 903

در خصوص162.40 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 162.4  0
 

297000 افزایش تعداد واحد

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 7425000(هفت میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج 
هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

297000  , 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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
98463مورخ 97.5.23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ720000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 144,000,000(یکصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 39.08  0
 

1000000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/08/22 3/97/21823 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
جنب آهن 
فروشی 

خوش نژاد 
14متري 
الله-روبرو
ي مجتمع 
توحید

3-3-10410-87-1-0-0 903

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 49.60 مترمربع با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 7,365,600
(هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 49.6  0.5
 

297000  , 1383 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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 یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 39,402,990(سی و  نه میلیون و  چهارصد و  دو هزار و  نهصد و  نود) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 132.67  1
 

297000  , 1383 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 190 به تاریخ 83/07/20 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 359.13

 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

اتمام رسیده و در حال بهره برداري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 تبدیل پیلوت به تجاري به صورت یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 39.08 متر مربع -1

 ارتفاع مغازه 2.40 متر *-*
احداث سرویس بهداشتی 1/20 رعایت نگردیده است *---*

 اضافه بنا در همکف به صورت توسعه مسکونی به سطح 42.71 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 42.71 متر مربع -3

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 42.71 متر مربع که از این مقدار به سطح 2.27 متر مربع  -4
به صورت کنسول در طبقه به صورت غیر مجاز می باشد

احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به سطح 164.69 متر مربع که از این مقدار به سطح  -5
2.24 متر مربع  به صورت کنسول در طبقه به صورت غیر مجاز می باشد

اقزایش تعداد واحد از 2 به 5 واحد که 2 واحد به دلیل احداث طبقه مازاد می باشد و 1  -6
: واحد افزایش در طبقه دوم

زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه دوم  به سطح 32.64 متر مربع  *---*
در هنگام صدور پروانه به سطح 49.60 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -7

برابر ضوابط زمان صدور پروانه مالک ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ مسکونی بوده که با  -8
 توجه به جانمایی 3 واحد پارکینگ مورد تائید می باشد

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و نیز با توجه به مساحت واحد تجاري ملزم به  *----*
تامین پارکینگ نمی باشد

حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور 
دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
-----* 

برابر تصمیم شعبه 5  کمیسیون ماده صد به شماره 3/97/214438 به تاریخ 97/06/10   
مبنی بر اصالح گزارش و همخوانی با گزارش کارشناس رسمی دادگستري در خصوص مغازه 

903
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: مذکور و ارجاع پرونده به شهرداري منطقه ، گزراش به شرح ذیل اصالح می گردد
در خصوص مغازه اشاره شده در گزارش فوق و با توجه به گزارش کارشناس رسمی  *--*
دادگستري مبنی بر سال وقوع تخلف مغازه  به سال 1390، سال وقوع تخلف به سال 1390 

اصالح می گردد
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و نیز با توجه به مساحت واحد تجاري ملزم به  *----* 

تامین پارکینگ نمی باشد
مراتب جهت پاسخگویی به دبیر خانه کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم می گردد

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 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج 
تراکم ، به مبلغ  60,800,000(شصت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 76  1
 

800000  , 1379 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/22 3/97/21833 بدوي شالکو  
دیانتی  ك 

  بهار4

3-3-10033-1-1-0-0 904

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  4,947,200(چهار میلیون و  نهصد و  چهل و  هفت 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.84  0.1
 

800000  , 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت عرصه  69/70 متر مربع میباشد وضع موجود یکباب خانه 2 طبقه  در یک واحد 

مسکونی با قدمت سال 1379 ( قبض برق) میباشد
. که از بابت احداث آن مدرکی ارائه ننموده است 

طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
مهندسی عرصه وضع موجود 68/92 متر مربع میباشد ( بسطح 0/78 متر مربع کمتر از سند 

مالکیت)
.طبق پالن معماري ارائه شده  بصورت زیر میباشد

 همکف شامل پیلوت جهت پارکینگ  و مسکونی بسطح 68/92 متر مربع -
طبقه اول بسطح 68/92 متر مربع بصورت مسکونی -

فاقد کسري پارکینگ -
. داراي شیب بندي پالك بسمت  همسایه  حد شرق  میباشد  

.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد -
.حالیه پاسخ استعالم دفترخانه را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به خط پروژه  ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 664 مورخ   ***

1397/02/08 ( بپیوست) بسطح  15/75 متر مربع از عرصه وضع موجود در  تعریض کوچه 
.هاي 6 متري  و 10 متري و پخ دو گذر آنها میباشد

(  شامل : اعیان همکف 15/75 متر مربع و اعیان طبقه اول 15/75  متر مربع در تعریض 
میباشد)

سطح اشغال مجاز 70 درصد سطح اشغال مورد استفاده 100 درصد میباشد
/مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/97/21833 مورخ  ***
1397/08/22 میباشد

***مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

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

در خصوص اعتراض خانم طیبه اصفهانی نسبت به راي شماره 3.97.21705 مورخ 
97.08.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه رأي 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 یک برابر آن به پرداخت جریمه به 

مبلغ  104811000(یکصد و  چهار میلیون و  هشتصد و  یازده هزار ) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.  

جریمه 33.81  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21849 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
امام 

 رضا-بهار

3-3-10455-8-1-0-0 905

توضیحات بازدید احترماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 127**--**
 مورخ 96/08/24 به صورت 2.5طبقه در 4واحد مسکونی

.بازیربناي 381.54مترمربع که بر اساس طرح جدید تفضلی صادرگردیده است**--**
:از بابت موارد تخلف زیر با توجه به نقشه برداري ارائه شده شامل**--**

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 11.27مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**
 پیلوت

 اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام به مساحت 11.27مترمربع**--**
در مجموع 33.81مترمربع اضافه بناء در کل ساختمان دارد و در پشت بام 1.42**--***

.مترمربع کاهش بناء دارد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز برابر پروانه می گردد**--**

.داراي گواهی عدم خالف به شماره 515616مورخ  97/12/20 می باشد**--**
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**

در حال حاضر ساختمان درمرحله نازك کاري می باشد و درخواست مجوز حفاري **--**
.گاز به طول 6متر خاکی دارند

.مراتب  به حضور تقدیم 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 دفاعیات موجه و موثر تجدیدنظرخواه و اینکه حسب گزارش شماره 
3/33/508587 -97.04.20 شهرداري منطقه ملک مورد تصرف معترض بصورت یک 
قطعه زمین غیرمحصور و خالی از اعیان به مساحت 639.50مترمربع بوده که درآن 
هیچ بنایی احداث نشده است و اینکه اعیانی احداثی بمساحت 325.80مترمربع بر 
اساس گزارش منطقه مشتمل بر4دستگاه منزل مسکونی( ویالیی) و یک باب مغازه 

بوده که در تصرف و استفاده افراد دیگري غیر از تجدیدنظرخواه میباشد و کمیسیون 
ماده صد شهرداري صرفا تخلفت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار می دهد و تفکیک 

اراضی بدون اخذ مجوز از شهرداري به قطعات متعدد و واگذاري مالکیت عرصه به 
سایرین ارتباطی به کمیسیون ماده صد شهرداري نداشته بنابمراتب تخلفی ازناحیه 

تجدیدنظرخواه در قطعه زمین غیرمحصور خالی از اعیان احراز نشده ، لذا ضمن نقض   
 راي کمیسیون بدوي راي به تبرئه معترض صادر می نماید ضمنا شهرداري منطقه بر 

اساس وظایف محوله می بایست در مورد تخلفات ساختمانی مالکین آنها درپالك 
موردنظربه تفکیک جهت بررسی مراتب را به دبیرخانه کمیسیون گزارش نماید.

ردتخلف 325.8  0
 

50000  , 1369 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21852 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
پارس 1 
انتهاي 
پارس 1

3-3-10045-27-1-0-0 906
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابرسوابق ثبتی  وفتوکپی سند مالکیت بصورت یک 
قطعه زمین به مساحت 1503 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري به قطعات عدیده

 . تفکیک وبه افراد واگذار گردیده وبرابر نقشه ثبتی پیوست شامل 
قطعه اول مربوط به  متقاضی بوده  که  بصورت یک قطعه زمین غیر محصور و  خالی از اعیان  
   وبه مساحت 639/5 مترمربع  می باشد که برابر خط پروژه پیوست به شماره 2498  بسطح

 . مترمربع در تعریض قرار دارد  203/34  
قطعه دوم بصورت یکباب خانه مشتمل بر یک باب مغازه بازیربناي حدود 10 مترمربع  
ومسکونی  بازیربناي کل 85/21 مترمربع به شماره پالك ثبتی 77/5549 با کد نوسازي 

3-3-10045-14  
براساس تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1369 به نام آقاي ابراهیم گرفمی زاده برابر 
 نقشه ارائه شده به مساحت عرصه 136/53 مترمربع می باشد که با توجه به قرار گرفتن
( فرهنگی تثبیت شده )کل بناي احداث مازاد برتراکم , بسطح S213   9 ملک درپهنه
 . مترمربع  داراي عقب نشینی وباتوجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد

زیربناي قطعه سوم بصورت یکباب خانه به شماره پالك ثبتی  77/7230 با کد نوسازي  
13-10045-3-3-بازیربناي حدود 140/94مترمربع داراي بالمانع شماره 3/33/98321  

مورخه
می باشددرپالك فوق خالف جدیدي مشاهده نگردید .وبسطح 37/94 مترمربع  93/7/30 

  . داراي عقب نشینی می باشد
قطعه چهارم بصورت یکباب خانه با عرصه حدود  78/56مترمربع بازیربناي حدود 78/56
مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وبرابر تاریخ  نصب کنتوربرق با قدمت سال 1369 مربوط به 

 خانم
خدیجه یوسفی مریدانی  که بسطح 17/7مترمربع داراي عقب نشینی  می باشد  که با توجه 
( فرهنگی تثبیت شده )کل بناي احداث مازاد برتراکم  S213  به قرار گرفتن ملک درپهنه

 وباتوجه به
 . قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد

قطعه پنجم بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه با عرصه 110/11مترمربع وزیربناي 
حدود 86/23مترمربع با نوع مصالح بلوکی  وباقدمت سال 1369 می باشد که مدارکی 

 درخصوص
آن موجود نمی باشد وبسطح 23/88 مترمربع داراي عقب نشینی   که با توجه به قرار گرفتن 
( فرهنگی تثبیت شده )کل بناي احداث مازاد برتراکم وباتوجه به قدمت  S213 ملک درپهنه

 بنا
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 . فاقد کسري پارکینگ می باشد
قطعه ششم  بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه با عرصه 65/8مترمربع   .
وزیربناي حدود 65/8مترمربع با نوع مصالح بلوکی  وباقدمت سال 1369 می باشد که 

 مدارکی درخصوص
آن موجود نمی باشد وبسطح 22/8مترمربع داراي عقب نشینی   که با توجه به قرار گرفتن 
( فرهنگی تثبیت شده )کل بناي احداث مازاد برتراکم  وباتوجه به قدمت   S213 ملک درپهنه

 بنا
 فاقد کسري پارکینگ می باشد

قطعه هفتم بصورت زمینی که با عرصه 327/18  متر مربع  ضمیمه کوچه گردیده حال اداره 
محترم ثبت براي قطعه اول که  جزئیات آن در صدرگزارش توضیح داده شده جهت صدور 

 سند
  . درخواست استعالم نموده است . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

. 

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955701371 مورخ 1396/04/25 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 243378 مورخ 96/12/2 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، سال وقوع تخلف را اواخر 1391 و کاربري امالك همجاور 
را تجاري و مسکونی اعالم گردید 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 اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 230/21 متر مربع بناي 

موضوع گزارش راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
966882000(نهصد و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  دو 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 230.21  1.25
 

3360000  , 1392 تبدیل بام شیروانی به تراس 
اختصاصی

1397/08/26 3/97/21859 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار   
چمران 20 
متري باقري
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شرح راي نوع 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 9609970955701371 مورخ 1396/04/25 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 243378 مورخ 96/12/2 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، سال وقوع تخلف را اواخر 1391 و کاربري امالك همجاور 
را تجاري و مسکونی اعالم گردید 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 122/71 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک 
پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 114526 مورخ 
97/6/15 به مبلغ 898520000(هشتصد و  نود و  هشت میلیون و  پانصد و  بیست 

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 122.71  0
 

3360000  , 1392 احداث مغازه بدون مجوز 1397/08/26 3/97/21859 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار   
چمران 20 
متري باقري

3-2-10187-5-1-0-0 907

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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد  .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمان بشماره  269مورخ 
1391/11/03می باشد که عملیات ساختمانی    به اتمام رسیده   ودرخصوص افزایش بنا شامل

 .

 %اضافه بنا در همکف بمساحت 31/76متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60 -1

تبدیل 29/44متر مربع از پیلوت به مغازه و افزایش سطح مغازه از 25متر مربع برابر  -2
 پروانه صادره  به 54/44متر مربع

.تبدیل 21/52متر مربع از پیلوت به مغازه -3

حذف واحد مسکو نی طبقه اول پشت بالکن مغازه ها و تبدیل 71/75متر مربع از واحد  -4
مسکو نی به  بالکن مغازه ها و افزایش سطح بالکن از 8/10متر مربع برابر پروانه صادره به 

 79/85متر مربع

حذف واحد مسکو نی طبقه اول پشت بالکن مغازه ها و تبدیل 15/73متر مربع از واحد  -5
مسکو نی به سه باب انباري و تبدیل 5/56متر مربع از واحد مسکو نی به راهرو انباریها و 

کاهش سطح مسکونی بمساحت 49/37متر مربع

%اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 30/48متر مربع خارج تراکم و خارج طول 6-60

اضافه بنا در طبقات 2و3 و 4 بسطح 95/28متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60% (هر  -7
طبقه 31/76متر مربع )

 حذف بام شیروانی و احداث بام تهرانی (تراس غیر مسقف ) بسطح 70/23متر مربع  -8

جهت چهار واحد مسکو نی براساس ضوابط قدیم دو پارکینگ مسکو نی و جهت مغازه ها  -9
و بالکن بر اساس ضوابط تجاري مسکو نی سه پارکینگ تجاري جمعآ پنج واحد پارکینگ  
باید تامین گردد که تعداد سه واحد پارکینگ تامین شده است لذا  تعداد دو واحد کسري 

 پارکینگ تجاري دارند
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داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 93/9/29 کمیسیون ماده صد می باشد  خالف جدیدي 
. مشاهده نگردید

حالیه برابر بررسی مجدد به عمل آمده درخصوص بند 8  متقاضی بام غیر مسقف بسطح 
70/23 مترمربع  را بصورت شیروانی  سربندي نموده   واز کل خالف داراي راي و سطح فوق 
بصورت کاهش بنا می باشد  که درخواست  صدور گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت 

 . دستور تقدیم میگردد
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 
410,601,600(چهارصد و  ده میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال، عینا 

تایید می گردد.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 87.59  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21860 تجدید 
نظر

خ شهدا -  
خ  شهید 
علی نژاد  

بن 
پاسداران
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 102**--**
مورخ 96/05/14 به صورت 3.5طبقه در 3واحد با زیربناي

.448.82مترمربع که بر اساس طرح تفضیلی جدید رشت صادرگردیده است**--**
در حال حاضر با توجه به نقشه بردار تفکیکی تایید شده نظام مهندسی موارد **--**

:اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از مدلول پروانه صادره مشاهده گردید
اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 15.74مترمربع مازاد بر تراکم**--**

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت 17.36مترمربع (52.08مترمربع **--**
در مجموع سه طبقه)

اضافه بناء به صورت توسعه راه پله به بام به مساحت 8.57مترمربع که از این مقدار **--**
.1.56مترمربع انباري بیشتر از 5متر می باشد

کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف به مساحت **--**
1.48مترمربع و در طبقات به مساحت 3.24مترمربع در مجموع ساختمان 11.20مترمربع

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود)**--**
.سطح اشغال همکف از 54.92% به  67.49% افزایش یافته است**--**

.ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد**--**
فضاي باز ساختمان از 60مترمربع به 30.9مترمربع کاهش یافته است و فضاي سبز **--**

.در حال حاضر اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی گردیده است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 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 الی طبقه 
سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 95424000(نود و  

پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.4  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21865 بدوي فلکه  
نیروي 

دریایی - 
پل عراق 
خبرنگار 
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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/212 به تاریخ 96/12/20 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 523 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله  نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 6.69 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 20.07 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

6.69 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  1.64 متر مربع  -3

رعایت دیوار حائیل بام می گردد *--*
 رعیات تعداد و درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامی می باشد *----*

رعیات حداکثر ارتفاع پیولت ( 2.40 متر ) در زمان پایان کار الزامیست *-----*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( یک واحد مازاد تامین شده است  *------*

( 
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

909

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/24 3/97/21870 بدوي خ 
الهیجان- 
خ شهدا-خ 
ابریشم - 
نبش 14 
متري 

ابریشم-سا
ختمان 
آریانا 19

3-3-10350-9-1-0-0 910

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 142 مورخه 95/12/05
  وگواهی پایانکار شماره 514433  مورخه 97/7/10 می باشد که  تاکنون تفکیک نگردیده 

 ومالک اقدام به تبدیل
یکباب انباري درهمکف بسطح 23/12  مترمربع با ارتفا 2/9 متر به یکباب مغازه را نموده 
وکسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا دارد مراتب 

.جهت دستور  تقدیم میگردد

910

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره159936 مورخ 97.08.21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 170.000.000 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 34000000(سی و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.  
و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید

جریمه 19.36  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/06 3/97/21872 بدوي کوي وصال  
 مدرس

3-1-10073-66-1-0-0 911

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید بصورت یکباب مغازه نسقی فاقد بالکن بمساحت تقریبی 22 متر 
مربع (و برابر نقشه بردراي ممهور ارائه شده بسطح 19.36 متر مربع ) با قدمت نصب کنتور 

. 1382 فاقد سوابق و بدون مجوز احداث گردیده است
. داراي فعالیت شغلی ابزار فروشی با تابلو نئون به ابعاد 3 در 1 متر

. با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ
طبق خط پروژه پیوست بشماره 3004 بسطح حدود 9.70 متر مربع در تعریض بلوار 51 متري 

 . قرار دارد
(عدم رعایت 2 متر عقب سازي بلوار مدرس)

 . اکنون درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 9 متر خاکی را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 دفاعیات معترض و قدمت بنا و تایید استحکام 
و اصول بهداشتی و کاربري مسکونی ملک به موجب نظریه شماره 164553 مورخ 

97/8/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، ضرورتی به قلع بنا ندارد ، لذا ضمن نقض 
راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 1/25 

برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 134/67 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 
521,846,250(پانصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل و  شش هزار و  

دویست و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 134.67  1.25
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21873 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 

کوچه وصال 
کوچه 

محسن زاده 
 سمت 

راست ملک 
  سوم

3-3-10164-37-1-0-0 912

با توجه به محتویات پرونده و توجها به دفاعیات معترض و قدمت بنا و تایید استحکام 
و اصول بهداشتی و کاربري مسکونی ملک به موجب نظریه شماره 164553 مورخ 

97/8/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، ضرورتی به قلع بنا ندارد ، لذا ضمن نقض 
راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم  برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 290/52 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 90061200(نود میلیون و  شصت و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 290.52  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق  مبایعه نامه ارائه شده بمساحت تقریبی 200 
متر مربع  با توجه به پالن معماري ارائه شده به مساحت عرصه 193/67 مترمربع میباشد
که از بابت احداث بدون مجوز ساختمان 2/5 طبقه با اسکلت بتنی با قدمت سال 1393  با 

زیربناي به مجموع مساحت 425/19 مترمربع داراي راي کمیسیون  بدوي  بشماره 
 ,3/93/6780 مورخ 1393/11/15 میباشد

حالیه طی بازدید مورخ  1397/07/07بعمل آمده ملک مذکور بصورت یکباب ساختمان 2 
.طبقه روي پیلوت  در 2 واحد مسکونی  بصورت زیر میباشد

طبقه همکف بصورت پیلوت ( شامل 2 راه پله مجزا و یک  انباري در زیر یکی از راه پله ها)  -
 بمساحت 144/23 متر مربع  (بسطح 7/5 متر مربع بیشتر از راي بصورت همزمانساز ( سایه 

.کنسول که به کمیسیون اعالم نگردیده است)  که به کمیسیون اعالم نگردیده است
(طبقات اول و دوم  بمساحت  288/46 متر مربع  ( هر طبقه 144/23 متر مربع -

داراي راه پله به بام بسطح  12/20 متر مربع بصورت  همزمانساز که به کمیسیون اعالم  -
.نگردیده است

فاقد  کسري پارکینگ ندارد. شایان ذکر است که  متقاضی با دیوار گذاري در پیلوت  آن را  -
 .به دو بخش با ورودي جداگانه  تبدیل نموده است

که گزارش فوق به کمیسیون ارسال نگردید . و بر اساس گزارش بدوي براي آن  و راي تجدید 
 نظر بشماره 3/97/21873 مورخ 1397/09/20 صادر گردید

با توجه به خط پروژه شماره 703 موجود بر روي سیستم ( بپیوست)فاقد عقب نشینی از  
کوچه 8 متري میباشد

حالیه با توجه به  ضوابط زمان بازدید( 1397/07/07) بسطح 322/06 داخل تراکم پایه 
.میباشد و بسطح 122/83 متر مربع خارج از تراکم میباشد

.مراتب  با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

912

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 

1,299,650(یک میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.63  1
 

55000  , 1357 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/06 3/97/21875 بدوي دیانتی- با  
مروت 

ایستگاه اول
  

3-3-10133-2-1-0-0 913

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 268,565(دویست و  شصت و  هشت هزار و  پانصد و  شصت 
و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 48.83  0.1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/06 3/97/21875 بدوي دیانتی- با  
مروت 

ایستگاه اول
  

3-3-10133-2-1-0-0 913

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
153402 مورخ 97.8.9 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ سی و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد 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 7774000(هفت میلیون و  هفتصد و 
 هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.87  0
 

55000  , 1357 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند ماده  147به صورت ششدانگ یک **--**
 باب خانه مشتمل بر سه باب دکان به مساحت عرصه 127مترمربع

.که از بابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد**-**
وضع موجود مشتمل بر  دو باب دکان به مساحت  38.87 مترمربع می باشد (یک **--**
باب میوه فروشی و یک باب پوشاك) و یک باب منزل مسکونی  و سرویس به مساحت 

 72.46مترمربع
هردو با مصالح آجري می باشد. مغازه ها فاقد بالکن می باشد و مغازه پوشاك   **--**

.داراي نابلو بنر ساده به ابعاد 1.5*3و مغازه میوه فروشی فاقد تابلو است
.قدمت احداث بناء با توجه به تاریخ نصب کنتور سال 57 می باشد**--**

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 531پیوست به مساحت 29.34مترمربع از ملک در **--**

 تعریض پخ اتصالی به خیابان 35متري آتی در حد شمال قرار دارد
که از این مقدار 17.26مترمربع از اعیان دو باب مغازه و 17.26مترمربع از اعیان **--**

.مسکونی می باشد
112قرار TM با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
.دارد بنابراین 48.83 مترمربع داخل تراکم و 23.63مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

.مراتب جهت استعالم دفترخانه  به حضور تقدیم می گردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  914961600(نهصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  شصت و  یک هزار و  

ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 181.54  1.5
 

3360000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/09/17 3/97/21877 تجدید 
نظر

شهداء  
کوچه 
رستگار 

  کوچه ابوذر
 

3-2-10206-31-1-0-0 914

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 321مورخ **--**
 92/12/26به صورت 4/5طبقه با زیربناي 727/22مترمربع که دومرحله تمدید گردیده است

و داراي اعتبار می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سفت کاري می باشد و **--**
:تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 31.07مترمربع به صورت **--**
 پیلوت در طبقه همکف

اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 31.07مترمربع به صورت **--**
مسکونی در طبقه اول -دوم -سوم و چهارم(در مجموع همکف و طبقات  155.35مترمربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 4.67در همکف **--**
 و 5.38در طبقات در مجموع 26.19مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 10.86مترمربع ضمناً 6.81مترمربع انباري **--**
.بیشتر از 5متر دارد که مشمول عوارض درآمدي می گردد

تعداد واحد ها از 6واحد به 8واحد مسکونی افزایش یافته است که از این **--**
بابت40.65مترمربع در طبقه سوم و 10.54مترمربع در طبقه چهارم در مجموع 51.19مترمربع 

.افزایش تعداد واحد دارند
با توجه به ضوابط زمان پروانه سه درب 4متري دریافت کرده بود که بر همین اساس **--**
یک واحد کسري پارکینگ دارند و یک واحد پارکینگ تزاحمی (درآمدي بابت پارکینگ 2و7

. ) دارند
.ضمناً دربها در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

.سطح اشغال همکف از 51.14درصد به 67.64درصد افزایش یافته است**--**
.رعایت بر اصالحی گردیده است**--**

*************--------------**************
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد می باشد که از بابت **--**

افزایش واحد و کسري پارکینگ محکوم به اعاده به وضع سابق گردیده است
و از بابت اضافه بناء راي جریمه دارند که در بازدید انجام شده طبقات 2و4 هرکدام **--**

.به یک واحد اعاده شده و در کل ساختمان 6واحد مسکونی می باشد
بنابراین کسري پارکینگ ندارند و بند 1راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به **--**

.شماره 21877مورخ 97/09/17 رعایت گردیده است
.مراتب به حضور تقدیم می گردد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

914

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 31500000(سی و  یک میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 30  0.5
 

2100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21878 تجدید 
نظر

جاده  
الهیجان  
ایستگاه 
آزاد تقی 

زاده 3

3-3-10331-2-1-0-0 915

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت **--**
ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 72.60مترمربع  که از بابت

.اعیان یک طبقه مسکونی داراي  بالمانع شماره 3/33/35597- می باشد**--**
و با توجه به مجوز تعمیرات جزئی به شماره 511520مورخ 97/02/15 نسبت به **--**

 تعمیرات و توسعه بناء
.بدون مجوز به صورت نیم طبقه دوبلکس به مساحت 30مترمربع اقدام نموده است **--**
مصالح بناي توسعه یافته بلوکی با شناژ قائم و افقی می باشد و به صورت مازاد بر **--**

.تراکم توسعه یافته است
.112می باشدR کاربري ملک مسکونی**--**

با توجه به خط پروژه شماره 906 به مساحت 13.5مترمربع  از عرصه در تعریض **--**
.کوچه 10متري اصالحی حد غرب قرار دارد

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به درخواست مالک به حضور تقدیم 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 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 109027000(یکصد و  نه میلیون و  بیست و  هفت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.17  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21879 بدوي شهرك امام  
حسین بلوار 
امام خمینی

 

3-3-30296-115-1-0-0 916

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه  احداث بنا بشماره 3/96/224 مورخ 
1396/12/23 بصورت 3/5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي کلی 546.23 

متر مربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد شروع سفت کاري میباشد طبق  نقشه تفکیکی ارئه شده از سوي 

متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی ) موارد زیر مشاهده گردید
داراي اضافه بنا   در طبقه همکف و طبقات اول الی سوم  بصورت خارج از تراکم  بسطح  -

کلی 35/04 متر مربع ( همکف  و هر کدام از طبقات بسطح 8/76 متر مربع)
.داراي اضافه بنا در زیرشیروئانی  بسطح 0/13 متر مربع -

ضمناً از آنجائیکه دیوار چینی زیر شیروانی انجام نگرفته وبا توجه به نقشه ارائه شده -
بسطح 0/33 متر مربع  انبار زیر شیروانی بیشتر از 5 متر مربع میباشد ( درامدي)

دربهاي پارکینگ  و دیوار پیرامونی پالك اجرا نگردیده است. فاقد کسري پارکینگ  -
.میباشد

رعایت ارتفاع پیلوت و عقب نشینی در زمان پایانکار الزامی و رعایت دیوار چینی جانبی 
.ملک مطابق نقشه زمان پروانه در حد شمال و جنوب  الزامی  است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

916

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، 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 155736 مورخ 97/08/13 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی 

مکان موصوف را به مبلغ 890.000.000 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 178000000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.76  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/09/06 3/97/21884 بدوي پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-7-1-0-0 917

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 232,500,000(دویست و  

سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/06 3/97/21884 بدوي پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-7-1-0-0 917

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  ساختمانی شماره 319 مورخه 
87/8/27 وگواهی پایانکار شماره 66465  مورخه 93/8/20 می باشد که بصورت دو واحد 

 مسکونی صادرگردیده وبنا با اظهار مالک
واحدها به غیر واگذار نگردیده ،   حال مالک  برخالف قانون تملک آپارتمانهااقدام به تبدیل 
قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 17/76 مترمربع وباقدمت سال 1397 با ارتفاع 2/4 

متر را نموده که فعال فاقد فعالیت
بوده وبراساس ضوابط وعدم رعایت راه نفررو کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند   . حالیه 

. درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، تخلف مالک در تبدیل انباري به 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 155736 مورخ 97/08/13 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 890.000.000 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 178000000(یکصد و  هفتاد و  هشت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 40.46  0
 

2060000  , 1397 تبدیل انباري به مغازه 1397/09/06 3/97/21885 بدوي  
بلوارخرمشه
ر روبروي 
مجتمع 
باران   
-44716
41788

3-3-10091-59-1-0-0 918

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی بشماره  144مورخ 1390/07/03**--**
   بصورت یک باب ساختمان 2.5طبقه  در 4واحد مسکونی با زیربناي745/65متر مربع

و بدون تخلف ساختمانی داراي گواهی عدم خالف بشماره 60234مورخ **--**
. 1391/01/29میباشد

پس از آن از بابت احداث یکباب مغازه بمساحت 40/46متر مربع در حیاط داراي **--**
راي بدوي و تجدیدنظر مبنی بر تخریب بوده و شکایت ایشان در دیوان عدالت مردود اعالم 

.گردیده است
متعاقباً با  تبدیل مغازه فوق  به یک باب انباري  بلوکی به مساحت 40/46مترمربع  **--**

و احداث  یک باب انباري بلوکی  به مساحت 13/20مترمربع  در محوطه
داراي راي جریمه و پرونده مختومه و در نهایت گواهی پایانکار به شماره 511233 **--**

.مورخ 97/03/19 با زیربناي کل 782.86مترمربع در 4واحد مسکونی  می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به تبدیل یک باب انباري در حیاط **--**

.به مساحت 40.46مترمربع به یک باب مغازه  با قدمت سال 97 را نموده است
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

.مغازه با فعالیت فروش ابزار یراق و فاقد تابلو وبالکن می باشد**--**
.رعایت عقب نشینی گردیده است**--**

.ملک در حریم درجه 3 اداره اطالعات قرار دارد**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلف ملک به حضور تقدیم میگردد**--**

918

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 95.64  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1397/09/17 3/97/21887 تجدید 
نظر

هالل احمر  
پشت خانه 

هاي 
سازمانی 
کوچه 
فرشته 

فرعی دوم

3-3-10421-30-1-0-0 919

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 985958400(نهصد و  هشتاد و  پنج 
میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هشت 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 146.72  2
 

3360000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/17 3/97/21887 تجدید 
نظر

هالل احمر  
پشت خانه 

هاي 
سازمانی 
کوچه 
فرشته 

فرعی دوم

3-3-10421-30-1-0-0 919

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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مورد نظر  داراي پروانه ساختمانی شماره  82838  مورخه  92/10/26  می 
باشد که  بصورت 4/5  طبقه در دو واحد مسکونی بدون استفاده از مازاد برتراکم   

 .صادرگردیده عملیات ساختمانی  درحد نازك کاریست  وبرخالف مدلول  پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم و خارج از 60% طول زمین   درهمکف بسطح 25/46 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین  درطبقه اول  بسطح 25/46   -2
 . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین  درطبقه دوم بسطح 25/46   -3
 . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین  درطبقه سوم بسطح 25/46   -4
 . مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم  وخارج از 60% طول زمین  درطبقه چهارم بسطح 25/46  -5
. مترمربع

کاهش سطح  و تبدیل راه پله درهمکف بسطح 3/86 مترمربع به بناي مفید درحد تراکم  -6
 . 

کاهش سطح  تبدیل راه پله درطبقات بسطح 15/56 مترمربع به بناي مفید مازاد برتراکم -7
 . 

افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به چهار واحد مسکونی به کسر افزایش بناي  -8
ذکرشده دراین طبقات   یکواحد درطبقه دوم بسطح 47/82 مترمربع ویکواحد درطبقه 

 . چهارم بسطح 47/82 مترمربع
باتوجه به تعداد واحدها  کسري یکواحد پارکینگ مسکونی وکسري 60/13 مترمربع  -9

 . .فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند
توضیح اینکه  در سطح راه پله وآسانسور به بام بسطح 4/12 مترمربع داراي کاهش بنا می   
*-*- باشد  حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

( گزارش فوق بدون بازدید وفقط جهت  جهت بروز رسانی 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

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، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري، ضمن 
نقض راي بدوي که بصورت غیابی براي متراژ 138 مترمربع صادرگردیده بود و برابر 

گزارش جدید شهرداري متراژ تخلف از 138 به100.29 مترمربع کاهش یافته ، به 
استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 78.62 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
11321280(یازده میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  دویست و  هشتاد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.62  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 3/97/21892 تجدید 
نظر

خرمشهر   
مهتاب-پش
ت پمپ 
بنزین 
-کوچه 
دوستدار 
-کوچه 
 خیام

3-3-10164-34-1-0-0 920

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 21.67مترمربع بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
46,807,200(چهل و  شش میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 21.67  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق مبا یعه نامه ارائه شده بمساحت عرصه 115 متر مربع 
.میباشد

ه با توجه به پرونده موجود در واحد خالف (بشماره 274 سال 93) از بابت احداث بدون مجوز 
بنا بمساحت 138 متر مربع ( یک طبقه مسکونی113 متر بانضمام  یک واحد کسري پارکینگ 

 25 متر  )
داراي  گزارش غیابی و راي تخریب کمیسیون بدوي بشماره 3/93/4530 مورخ 1393/04/14

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 

 مهندسی) عرصه وضع موجود بمساحت 112/31 متر مربع  شامل
اعیانی در مرحله اسکلت و  بتن ریزي سقف طبقه سوم  (بدون تیرچه ریزي)  میباشد طبق 

 پالن معماري ارائه شده
طبقه همکف  بسطح 100/29متر مربع با ارتفاع حدود2/80 متر با قدمت سال 1391( با  -1

توجه به مدارك واحد خالف)
طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 703( بپیوست ) فاقد عقب  

نشینی از کوچه 8 متري حد شمال میباشد
.سطح اشغال موجود 89/30 % و سطح اشغال مجاز 70% میباشد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100  بشماره 3/97/20044 مورخ 1397/04/23  
مبنی براینکه ابتدا باید در حد راي بدوي فوق الذکر فرم تحلیل تکمیل  گردد و مابقی 

 تخلفات بعد از تعیین تکلیف راي بدوي دوباره به کمیسیون ارسال گردد
از این رو فرم تحلیل براساس راي بدوي و با مساحت هاي اجرا شده  در حد سقف طبقه 
همکف تکمیل گردیده است  و مابقی موارد خالف  پس از تعیین تکلیف پرونده  مجدداً 

.گزارش میگردد
شایان ذکر است که متقاضی ملک مذکور مدعی است که جریمه ملک به کد نوسازي  

.1-27-10157-3-3 را باتوجه به برخی از فیش هاي پرداختی پیوست پرداخت نموده است
.حالیه متقاضی درخواست کارشناسی ملک خود را دارد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100  بشماره 3/97/20044 مورخ 1397/04/23  
.جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 22500000(بیست و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

225000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/13 3/97/21894 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
بلوارخرمشه
ر کوچه 
طالب 

سربازي بن 
  بست ششم

 

3-3-10378-13-1-0-0 921

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 بشماره 158428مورخ97.08.19

راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,092,500(دو میلیون و  نود و 
 دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 93  0.1
 

225000  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 69,639,750(شصت و  نه میلیون و  ششصد و  سی و  نه هزار و  
هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 103.17  3
 

225000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 77/5مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب 

ساختمان 2/5 طبقه در دو واحد مسکونی  بازیربناي کل
. مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1376   را نموده  که زیربناي آن شامل   196/17 

 . همکف بصورت یکواحد مسکونی 45/72  مترمربع  -1
 . همکف بصورت راه پله وراهرو بازیربناي  24/52 مترمربع -2

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 63/03  مترمربع -3
 . طبقه اول بصورت راه پله بازیربناي 7/21 مترمربع -4

 . طبقه دوم  بصورت مسکونی با طبقه اول بصورت یکواحد بازیربناي 55/69  مترمربع -5
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند . وباتوجه به قرار   -6
ومساحت  تراکم همکف 80% مورد استفاده 99/93% وتراکم   R112 گرفتن ملک در پهنه

 طبقات 120 % مورد استفاده 253/12% و از مجموع کل
زیربنا بسطح 103/17مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 93مترمربع درحد تراکم می باشد . ضمنا 
میزان عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه اعالم میگردد مراتب باتوجه به عدم پیگیري 

  .  مالک جهت دستور تقدیم 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 
166197 مورخ97.08.29کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ271.800.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 54360000(پنجاه و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.65  0
 

329063  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1397/09/13 3/97/21895 بدوي سر چشمه  
-خ 

فلسطین  
حقیقت جو

3-2-10175-3-1-0-0 92
2

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت افرازي ششدانگ یکباب خانه  ,  سند فاقد مساحت 

. عرصه
مشتمل بر اعیان یک طبقه که بابت  110.18 متر مربع مسکونی داراي بالمانع شماره 

. 3/33/3594 - 1380/02/29 از شهرداري میباشند
پس از آن اقدام به تبدیل بخشی از اعیان مسکونی بسطح 22.65 متر مربع به یکباب مغازه با 

. قدمت 1385 نموده اند  که بصورت آموزشگاه خطاطی در حال فعالیت است
. برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 168.13 متر مربع

. با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ
. بر اساس  خط پروژه پیوست بشماره 576 - 97/06/17 فاقد عقب نشینی

. متقاضی درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مهدي اصلی 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 بناي همزمانساز به 
مساحت 8/25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

10725000(ده میلیون و  هفتصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 8.25  1
 

1300000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 3/97/21896 بدوي شهید  
انصاري 
انتهاي 

پارس 3- 
جنب دیوار 
 پردیسان

3-3-10056-3-1-0-0 92
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  بشماره  48مورخه 90/3/23
می باشد که بصورت   4/5طبقه در8واحد مسکونی با زیربناي853/25مترمربع  صادر 

گردیده
که پروانه فاقد اعتبار میباشد عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري می  

: باشد  و از بابت
 افزایش بنا  در همکف بمساحت حدودا31/32 مترمربع  و در طبقات 168/88 متر مربع -1

 افزایش بنا  در طبقه   پنجم بصورت یک طبقه اضافه بمساحت  216/67 مترمربع  -2
توسعه بنا در راه پله به پشت بام بمساحت 5  مترمربع . 4- افزایش تعداد واحد ها از8  -3

 . واحد به10واحد مسکونی
افزایش  ارتفاع پیلوت از2/4متر به3/2متر   -5

داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره 9467  مورخ 1391/08/08  با اخذ تعهد ثبتی مبنی 
.نسبت به  ارتفاع پارکینگ  و جریمه  میباشد که پرونده مختومه گردیده است

حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
.مهندسی موارد زیر مشاهده گردید

تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه بمساحت 9/33 متر مربع  با قدمت سال 1394   - 1
با ارتفاع 3/20 متر و کمتر از حداقل مساحت  مجاز  (12 متر مربع ) براي مغازه طبق ضوابط 

.میباشد
کاهش سطح راه پله  در همکف  و تبدیل به بناي مفید 8/25 متر مربع  بصورت   -2

همزمانساز
در کل نسبت به راي داراي کاهش بنا بمقدار   51/40 متر میباشد ( همکف 4/51 کاهش  -3
طبقات 1 تا 4 بسطح 37/18 کاهش و طبقه 5 بسطح 9/99 کاهش  و در راه پله به بام بسطح 

0/28 متر مربع افزایش دارند.)
فاقد کسري پارکینگ میباشد

.  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارند 
.مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

ضمناً از آنجائیکه  زمان صدور پروانه قبل از سال 1392( ضوابط پارکینگ) میباشد و در  ***
آن زمان  درخصوص فاصله  بین  پارکینگ و انباري  ضابطه مشخصی وجود ندارد پارکینگ 

.ها بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه  مورد تایید میباشد
***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد  .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/24 3/97/21897 بدوي ایستگاه  
انزلی 
ولیعصر 
مومنی

3-3-10430-112-1-0-0 92
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 34  مورخ  93/05/29  **--**
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 665/41 متر مربع(با استفاده از 

 سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده
که عملیات اجرایی در حد سفت کاري  متوقف میباشد.با توجه به سوابق بابت **--**
اضافه بنا در همکف بمساحت 33/51 متر مربع و استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 

212/18 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر
طبق صورتجلسه مورخ 94/02/14 و گواهی عدم خالف به شماره 3/33/354289  **--**

 :می باشد متعاقباً از بابت  موارد تخلف زیر شامل
اضافه بنا در طبقات اول،دوم،سوم و چهارم  هرطبقه به مساحت 39/21 متر مربع خارج از -1

 طول 60% و خارج از تراکم
توسعه زیر شیروانی بصورت احداث انباري بمساحت 16/19 متر مربع-2

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 7 واحد مسکونی (  تعداد واحد در طبقه -3
اول ،دوم و سوم  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است )   34/51  متر مربع در هرطبقه

 
.و  در مجموع 103/53مترمربع اضافه بناء بابت افزایش تعداد واحد مسکونی داشتند 

دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(دربها در زمان بازدید اجرا نگردیده است)  -4
کاهش سطح راه پله در طبقات اول تا چهارم و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در -5

هرطبقه به مساحت 1/93مترمربع و در مجموع 7/72مترمربع
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 18779مورخ **--** 
95/12/04 مبنی بر جریمه اضافه بناء و عدم موافقت با افزایش واحد می باشد که کسري 

.پارکینگ نیز منتفی می گردد
در محل افزایش تعداد واحد منتفی و تعداد واحد موجود 4واحد و عملیات **--**

.ساختمانی در مرحله سفت کاري متوقف می باشد
.از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به توسعه بناء  بدون مجوز مازاد **--**
بر تراکم در همکف

به مساحت 21.26مترمربع  صورت سایبان فلزي(غیر همگن با مصالح ساختمان)  **--**
  جهت تامین پارکینگ نموده اند

در طبقات مجدداً اقدام به تبدیل واحد از  از 4 واحد به 7 واحد مسکونی نموده اند **--**
که  با توجه به بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي

تعداد واحد در طبقه اول ،دوم و سوم  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است   **--**
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(فقط آجر چینی انجام شده است)
با توجه به آرایش جدید پارکینگ  و پذیرش سایبان کسري پارکینگ ندارند.(مجاز **--**

به احداث دو درب 3 متري می باشند که با توجه به نقشه دو درب 2.5 و3.5متري ارائه 
گردیده است)

در صورت عدم پذیرش سایبان فلزي جهت پارکینگ 2واحد کسري پارکینگ **--**
.مسکونی دارد

      *******************----------------
*********************

در حال حاضر با توجه به راي کمیسیون بدوي  ماده 100 به شماره 21897مورخ **--**
97/09/24 در خصوص سایبان فلزي و افزایش واحد

راي به قلع بناء صادر گردیده است و در خصوص کسري پارکینک راي به جریمه **--**
 صادر شده است

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده سایبان تخریب و ملک به حالت پروانه **--**
.اعاده گردیده است

.با توجه به اعاده 7 واحد به 4 واحد مطابق پروانه فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

.خالفی مشاهده نگردید**--**
 .مراتب  به حضور تقدیم میگردد**--**

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 
معامالتی معادل 9,573,120(نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  یکصد و  

بیست) ریال صادر می گردد.

جریمه 66.48  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21898 بدوي بلوار امام 
رضا جنب 
ترمینال 
خط کناره 
ك زمانی 
فرعی 9

3-2-10276-774-1-0-0 92
5

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 7941600(هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد)  ریال 

صادر می گردد.

جریمه 11.03  0.5
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 83.10مترمربع برابر فروشنامه عادي 83.31مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه مسکونی با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 91 فاقد **--**
.سابقه در شهرداري می باشد

سوئیت در طبقه همکف 62.48مترمربع که در حد غرب به عمق 1.14متر عدم **--**
رعایت حداقل عرض حیاط خلوت دارند اما با توجه به دیوارگذاري انجام شده مشرف به 

.پالك نمی باشد
عملیات ساختمانی در طبقه همکف متوقف و بر روي سقف بتنی سربندي گردیده **--**

.است و در حال حاضر ساختمان یک واحد و یک طبقه می باشد
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**

با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی با تراکم **--**
قرار داردبنابراین با توجه به اینکه مساحت عرصه کمتر از 100متر می (r112)کم

(%باشد(120-80
.11.03مترمربع بناي احداثی مازاد بر تراکم و 66.48مترمربع داخل تراکم می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد نقشه برداري با توجه به نسقی بودن و مشخص نبودن **--**

.وکوچه ومعابر تهییه خط پروزه امکان پذیر نمی باشد
.تقاضاي  پرداخت خالف و دریافت انشعاب گاز  را دارند**--**
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات اول و دوم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به 
مبلغ 428505000(چهارصد و  بیست و  هشت میلیون و  پانصد و  پنج هزار ) ریال، 

عینا تایید می گردد.

جریمه 93.46  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21900 تجدید 
نظر

شهدا پشت  
قنادي 

گلستان  به 
طرف 

دیانتی کوي 
هماهنگ  
مهربان

3-3-10450-11-1-0-0 92
6

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 طبقه مازاد سوم با توجه به گواهی تایید استحکام بنا به موجب نظریه شماره 

136458 مورخ 97/07/15(ثبت دبیرخانه شهرداري)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
672,142,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون و  یکصد و  چهل 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 108.41  2
 

3100000  , 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء مرحله اول **--**
به شماره 122مورخ 96/08/01 به صورت 2.5طبقه در دو واحد مسکونی با زیربناي

249.34مترمربع که بار عایت 32مترمربع فضاي باز و 16مترمربع فضاي سبز بر **--**
.اساس طرح تفضیلی جدید  با احتساب مساحت راه پله در مشمول تراکم صادرگردیده است

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده و بازدید انجام شده **--**
:موارد تخلف زیر مازاد بر تراکم  در مرحله سفت کاري مشاهده گردید

 اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 30.59مترمربع**--**
اضافه بناء در طبقه اول تا دوم هر طبقه به مساحت 30.59مترمربع(همکف تا اول به **--**

مساحت 91.77مترمربع)
احداث طبقه سوم مازاد بر طبقات مجاز به مساحت 108.41مترمربع با افزایش تعداد **--**

واحد از 2 به 3 واحد
 توسعه راه پله به بام به مساحت 1.69مترمربع**--**

.رعایت برهاي اصالحی بر ابر پروانه صادره گردیده است**--**
.رعایت سه واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

. دربهاي پارکینگ در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**
سطح اشغال همکف از 70% به 100% افزایش یافته است و فاقد اشرافیت و بازشو به **--**

.پالکهاي همجوار می باشد
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد **--**
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در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي کیوان ساغري، 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 14 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار کارشناسی صادر ، پس از وصول نظریه کارشناس 
رسمی به شماره 169620 مورخ 97.07.05 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز، 

ضمن نقض راي اصداري مذکور با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 (تقلیل ضریب 3 به 1.75 ) برابر ارزش معامالتی 

نسبت به افزایش بنا در همکف و طبقات به مبلغ 2033833200(دو میلیارد و  سی و  
سه میلیون و  هشتصد و  سی و  سه هزار و  دویست)  ریال محکوم و اعالم می دارد. 

راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 345.89  1.75
 

3360000  , 1392 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/09/13 3/97/21911 رسیدگ
ي 

 مجدد

فلسطین   
شهید 
 ساغري

3-2-10144-17-1-0-0 92
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

بر اساس راي دیوان عدالت اداري به شماره فوق الذکر از بابت طبقه مازاد، مشارالیه به 
پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 1،507،027،200 ریال  محکوم گردیده است.

جریمه 224.26  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/09/13 3/97/21911 رسیدگ
ي 

 مجدد

فلسطین   
شهید 
 ساغري

3-2-10144-17-1-0-0 92
7

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت  پالك ارائه شده پروانه ساختمانی به شماره 365 - 1391/12/28 بصورت 3.5 طبقه در 

6 واحد مسکونی با زیربناي کل 578.33 متر مربع  و در نظر گرفتن 10درصد تشویقی 
.آسانسور صادر گردیده که عملیات اجرایی باتمام رسیده است

:طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بنا خارج از مدول پروانه بشرح ذیل است
. افزایش بنا در طبقه همکف بمساحت 83.92 متر مربع - 1 

افزایش بنا در مجموع طبقات (اول تا سوم)  بمساحت 251.76 متر مربع (هر طبقه  -2 
83.92 متر مربع)

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (در طبقه چهارم) بدون کسر راه پله  - 3 
. بمساحت 224.26 متر مربع

. افزایش بنا در راه پله به بام بمساحت 1.17 متر مربع -4
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در مجموع همکف تا طبقه سوم بسطح 9.04 متر  -5

 . مربع(هر طبقه 2.26 متر مربع)
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد -6
 . بر اساس ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ

  . در خصوص موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف میباشند
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 382,733,750(سیصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  سی و  سه 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 98.77  1.25
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21913 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر - 
انتهاي ك  
یاس فرعی  
  سمت چپ

3-3-10438-35-1-0-0 92
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 128898000(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  
هشتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 415.8  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21913 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر - 
انتهاي ك  
یاس فرعی  
  سمت چپ

3-3-10438-35-1-0-0 92
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی 
بمساحت عرصه  231 متر مربع می باشد  که مالک  بدون اخذ  مجوز اقدام به احداث بنا 

 بصورت یکباب ساختمان  2/5 طبقه در4 واحد مسکونی
با نوع اسکلت  بتنی و با قدمت سال  1393 را نموده که عملیات اجرایی در مرحله اجراي 

 . سفتکاري متوقف گردیده  وزیربناي آن شامل
 . همکف بصورت پیلوت بازیربناي 168/05مترمربع -1

طبقات اول ودوم هرکدام بازیربناي 168/05 مترمربع درمجموع دو طبقه  بسطح  336/1   -2
.  مترمربع در4 واحد مسکونی

راهپله به بام بسطح 10/42 مترمربع  وبا توجه به طرح تفصیلی جدید وقرار گرفتن ملک  -3
وعبور پیاده  راه با عرض 6 متر درحد غربی ملک به جهت تعیین میزان عقب   R112 درپهنه

 نشینی وتراکم گیري از واحد نقشه برداري استعالم
گردیده وواحد نقشه برداري برابر توضیحات داده شده درذیل شیت شهر اعالم نموده که با 
توجه به نسقی بودن ملک ومشخص نبودن وضعیت کوچه ومعابر درطرح تفصیلی امکان تهیه 

 خط پروژه وجود ندارد بنا براین با توجه به عرصه موجود
تراکم همکف 60% مورد استفاده 72/74% وتراکم طبقات 120% مورد استفاده 150%  واز کل 
زیربنا درهمکف بسطح 29/45  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 138/6 مترمربع درحد تراکم 

 ودرطبقات  بسطح 29/45  مترمربع مازاد برتراکم
وبسطح 138/6 مترمربع درحد تراکم می باشد وفعال رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاهم 
میگردد اماپس از اجراي کفسازي وآزمایش عملی درمحل چنانچه راه دسترسی به پارکینگی 

 مشکل داشته باشد مجددا قابل بررسی می باشد
حالیه درخواست صدور مجوز حفاري آسفالت قدیم به طول 13 متر وخاکی به طول  10    .. 

متر بصورت طولی جهت انشعاب گاز رادارد . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .                   
 :           همچنین درخصوص

اعیان بسطح 180 متر مربع  داراي گزارش غیابی درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه 
کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 18146مورخه 1395/06/09 میباشند که محکوم به تخریب 

 بنا گردیده ومتعاقب آن  طبق نقشه برداري ارائه
:شده با عرصه بمساحت 230/73 متر مربع داراي  گزارش اصالحی بشرح ذیل میباشد

همکف و طبقات هر کدام بسطح 168/05 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 10/42 متر مربع 
در هر طبقه  بصورت راه پله میباشد.(بسطح 414/501 متر مربع داخل تراکم و بسطح 

89/649 متر مربع خارج از تراکم)
با توجه به مرحله ساختمانی در خصوص تعداد واحدها و همچنین کسري پارکینگ در مراحل 

92
8
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . بعدي اظهار نظر میگردد داراي گزارش در سیستم می باشد

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 

464194500(چهارصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار و  
پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 40.19  3.5
 

3300000  , 1397 1397/09/20 بالکن خارج از حد مجاز 3/97/21916 بدوي خیابان  
رسالت  . 

روبروي صدا 
 و سیما

3-1-10125-15-1-0-0 92
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 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش ارتفاع مغازه شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید .  ردتخلف 120.27  0
 

3300000  , 1397 افزایش ارتفاع مغازه

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 

216,348,000(دویست و  شانزده میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 16.39  4
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید :احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی برابر سوابق موجود**--**
داراي پروانه احداث بنا بشماره 55 مورخ 97/04/30 بصورت 2 باب مغازه (در یک **--**
طبقه بهمراه راهرو و پارکینگ به ارتفاع 3/40 متر)  و به مجموع زیربناي 120/27 متر مربع 

می باشد که
عملیات ساختمانی آن در حد سفت کاري می باشد و تا این مرحله با توجه به پیشرفت 

عملیات ساختمانی و نقشه هاي معماري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر
:می باشد

افزایش ارتفاع مغازه از 3/40 به 6 متر و احداث بالکن (بدون مجوز) بمساحت 40/19  *---*
متر مربع

حذف پارکینگ بمساحت 12/5 متر مربع و تبدیل آن و راهرو موجود بسطح 3/89  *---*
متر مربع به تجاري که به سبب آن یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

هر گونه تغییرات همراه با پیشرفت عملیات اجرایی و در صورت بازدید از ملک در  *----*
مراحل بعدي قابل بررسی مجدد می باشد

حالیه درخواست  بررسی تخلفات مذکور را دارد..مراتب جهت دستورات بعدي  **--**
.بحضور ایفاد 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

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 268483250(دویست و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 49.49  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21917 بدوي امین  
الضرب  

اعتماد - بن 
شهید ربانی

3-2-10071-49-1-0-0 930

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/17 مورخ  97/03/17 در 2/5طبقه 
.( با احتساب دو واحد مسکونی ) به زیربناي 304/94  متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت (بدون انجام سربندي ) بوده و برابر پالن نقشه  
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 16/82 متر مربع  می باشد-1
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 30/80 متر مربع (هر طبقه -2

بسطح 15/40 متر مربع) می باشد
بمساحت 1/87  متر مربع  در راه پله به بام توسعه بنا دارد -3

عرض حیاط خلوت سراسري  (رعایت حداقل فاصله دو متر) در برخی قسمت ها رعایت  -4
 نگردیده است و در کمترین فاصله به 0/9 متر محدود گردیده لیکن
.با توجه به پالن ارائه شده فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده و هر گونه مغایرت احتمالی پس از اجراي کامل -5
ساختمان و در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

.اضافه بناي موجود بیش از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد-6
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 22025500(بیست و  دو میلیون و  بیست و  پنج هزار و  پانصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.06  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21918 بدوي بلوار  
مدرس 
پشت 

دادگستري 
زمینهاي 

نهضت قطعه 
249

3-2-10224-142-1-0-0 931
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شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 58 
6 به تاریخ 94/09/12 می باشد

داراي  گواهی عدم خالف به شماره 110164 به تاریخ 94/12/11  ( در مرحله اتمام  *--*
اسکلت طبقه دوم بدون اجراي راه پله به بام ) و بدون افزایش بنا می باشد

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

 ساختمان  به صورت دوبلکسی می باشد *--*
: داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *---*

 توسعه بنا در همکف به سطح 1.91 متر مربع -1
 توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 1.91 متر مربع  -2

 توسعه بنا در راه پله به بام به سطح 0.24 متر مربع -3

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب ( سیمان ) می باشد *----*
رعایت پارکینگ می گردد *-----*

رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *------*
مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد  *-------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

931

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 1,582,156,800(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  دو میلیون و  
یکصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 235.44  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 3/97/21922 بدوي فلکه نیروي 
دریائی  

کوي شهید 
رجایی خانه 
هاي پلیس 
  قضائی

3-1-10036-42-1-0-0 93
2
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 91.81 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 154240800
(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  چهل هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 91.81  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/09/20 3/97/21922 بدوي فلکه نیروي 
دریائی  

کوي شهید 
رجایی خانه 
هاي پلیس 
  قضائی

3-1-10036-42-1-0-0 93
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 44 به تاریخ 96/02/30 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیربناي 

822.82 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 35.76 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 199.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 49.92  -2

مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 91.81 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -3

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-*
رعایت  پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد *--*

برابر ضوابط حداکثر مجاز به تعبیه دو درب ماشین رو به طول هاي 3 و 4 متر بوده  *----*
که برابر نقشه هاي ارائه شده یک لنگه درب به طول 4.5 متر تعبیه شده است

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 (به 

کسرعقب نشینی)با توجه به نظریه کارشناسی شماره 152581 مورخ 97.08.07 معادل 
1700000(یک میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی 

 مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 45.34  0
 

50000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21928 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی  
خ هالل 
احمر بین 
هالل 4و5
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شرح راي نوع 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 
سایبان درحیاط بااعمال  ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 526,000(پانصد و  بیست و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 1.05  0.5
 

1000000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21928 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی  
خ هالل 
احمر بین 
هالل 4و5

3-3-10428-4-1-0-0 93
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا به استناد 

تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2407200(دو میلیون 
و  چهارصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی 

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 121.43  0.1
 

1000000  , 1364
 , 1390

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید طبق خط عادي نسقی بصورت یکباب خانه ویالیی مشتمل بر 
یکباب مغازه بمساحت عرصه 200 متر مربع , که بدون مجوز احداث گردیده و فاقد بالمانع 

 ,است
طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي عرصه بمساحت 202/38 متر مربع و اعیان 

,بشرح زیر است
. اعیان مسکونی بمساحت 109/48 متر مربع -1

, مغازه بمساحت حدود 45/34 متر مربع  ,داراي تابلو به ابعاد 5در 1/20 متر -2
. سایبان در حیاط بمساحت حدود 20 متر مربع با اسکلت فلزي -3

.با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ
. بسطح 46.392 متر مربع خارج از تراکم و بسطح 121.428 متر مربع داخل تراکم

همچنین بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی مغازه شامل تعویض بخشی از سربندي و 
 , بازسازي دیوار هاي داخلی و خارجی و کف سازي نموده اند

برابر خط پروژه بسطح 13.81 متر مربع در جنوب و غرب در تعریض کوچه 4 متري و خیابان 
. قرار دارد

.مراتب برابر نامه شماره 168738 کمیسیون ماده صد جهت صدور دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 352240(سیصد و  پنجاه و  دو هزار و  دویست و  
چهل) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 44.03  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21929 تجدید 
نظر

شرکت نفت  
آب و برق 
رسالت

3-3-30220-25-1-0-0 93
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شرح راي نوع 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  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره155718  مورخ 97.08.13معادل 1,266,400(یک 

میلیون و  دویست و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 15.83  0
 

80000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21929 تجدید 
نظر

شرکت نفت  
آب و برق 
رسالت

3-3-30220-25-1-0-0 93
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم مجاز بااعمال  ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,250,000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.5  1.25
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  یک قطعه زمین نسقی برار نقشه برداري به 
 مساحت 84.71 متر مربع می باشد

داراي اعیان بدون مجوز  به صورت یک باب منزل مسکونی ویالیی  بانضمام  یک باب  *--*
 مغازه می باشد

 یک باب مغازه به مساحت 15.83 متر مربع  با قدمت سال 1370 -1
 یک باب منزل مسکونی  به مساحت 66.55 متر مربع با قدمت سال 1370 -2

باستناد  خط پروژه شماره 1362 به سطح 19.80 متر مربع از ملک در تعریض  *-----*
کوچه هاي 10 و 6 متر اصالحی واقع گردیده که به سطح 7.93 متر مربع از اعیان مسکونی در 

 تعریض می باشد

واقع شده است و با توجه به متراژ عرصه به کسر عقب نشینی  R 121  ملک در پهنه *---*
 :

به سطح 15.83 متر مربع به صورت خارج تراکم ( مغازه ) -1
به سطح 22.50 متر مربع به صورت خارج تراکم ( مسکونی ) -2
به سطح 44.03 متر مربع به صورت داخل تراکم ( مسکونی ) -3

 با توجه سال وقوع تخلف فاقد کسري پارکینگ تجاي و مسکونی می باشد  *---*
مراتب جهت پاسخگویی به  تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/96/19934 به تاریخ 

.96/09/11 به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
-----------------------------------*

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/97/21220 به تاریخ 97/05/27  مبنی بر تعیین 
: میزان عقب نشینی برابر سال وقوع تخلف

به استحضار می رساند برابر سال وقوع تخلف ( 1370 )  و در طرح تفصیلی گذشته معابر 10 و 
6 متري بوده و میزان عقب نشینی به سطح 13.84 متر مربع بوده که ازین مقدار به سطح 

7.13 متر مربع از اعیان مسکونی می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد 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 صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 125 3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/01 3/97/21934 بدوي فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 93
5
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
برابر صورت جلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 1394/12/25 به صورت 3 طبقه بر روي یک 

باب مغازه فاقد
بالکن و انباري در زیر شیروانی با زیر بنا 720.77 متر مربع به شماره 161 به تاریخ  

 95/12/28 می باشد
 پوشش ساختمان به صورت 100 % می باشد  *--*

در خصوص تخلفات زیر بنایی در مرحله اتمام سقف دوم  ، داراي سوابق گزارش و  *----*
 آراي کمیسیون ماده صد به تاریخ  96/09/27و  96/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 42.81 متر مربع -1
 توسعه بنا در همکف تجاري به سطح 3.23 متر مربع -2

 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطج 51.70 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4

 تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن سراسري به سطح 141.39 متر مربع -5
 توسعه بنا به صورت احداث بالکن در طبقه  اول به سطح 4.97 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله در طبقه به سطح 5.88 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -7
به دلیل  عدم اجراي طبقات باالتر تا این مرحله و نیز با توجه به سوابق پرداختی 2 واحد  -8
کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ساختمانی و همچنین با در نظر گرفتن مجموع 

زیر بناي واحد تجاري
 به سطح  312.06 متر مربع ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري تا این مرحله می باشد 

*------------------*
مجددا به توجه به پیشرفت و ارائه نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح 

ذیل بوده که در این خصوص داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر 
: پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا مجدد در هکف تجاري به سطح 30.87 متر مربع -1
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -2

 توسعه بنا در طبقه اول به صورت بالکن به سطح 67.80 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در طبقه اول به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4
با توجه به مجموع زیربناي تجاري به سطح 411.87 متر  مربع داراي 2 واحد کسري  -5

 پارکینگ تجاري می باشد
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کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات دوم وسوم در مجموع به سطح  -6
 12.90 متر مربع ( هر طبقه به سطح 6.45 متر مربع )

*-----------------------------*
مجددا از بابت توسعه بنا به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد  *--*

: به شماره 3/97/21497 به تاریخ 97/06/31 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا در طبقه دوم 76.54 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقه سوم 76.54 متر مربع  -2

با توجه به توسعه واحد هاي مسکونی در طبقات دوم وسوم و مساحت بیش از 180 متر  -4
مربع  ، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ( در مجموع 4 واحد پارکینگ 

 مسکونی ) بوده
 که با توجه به تامین 2 واحد در همکف ، داراي 2 واحد  کسري پارکینگ مسکونی می باشد

*--------------------------------------------*
مجددا با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی و اتمام اسکلت وسقف طبقه چهارم داراي 
تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد که مطابق راي کمیسیون ماده صد بشماره 

3/97/22261 مورخ97/11/30
محکوم به پرداخت جریمه گردیده است

 عملیات ساختمانی در مر حله سفت کاري می باشد *---*
توسعه بنا تجاري در همکف به صورت  تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به مساحت  -1

 27.92 متر مربع
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم 243.19  ( از این مقدار به سطح 102.76 متر مربع  -3

 با اسکلت فلزي می باشد )
با توجه به احداث بناي مسکونی مازاد بیش از 180 متر مربع داراي 2 واحد کسري  -4

 پارکینگ مسکونی می باشد
 با توجه به توسعه بناي تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري -5

*---------------------------------------------*
در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
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حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم بانک را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

مراتب جهت صدوردتورات 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 و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 1194580800(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  
هشتاد هزار و  هشتصد) 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 118.51  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/24 3/97/21937 بدوي چهار راه  
گلسار 
انصاري  
شاهد

3-2-10065-1-1-0-0 93
6

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 83,815,200(هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  پانزده 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.89  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 101 مورخه 96/5/14  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  49/89   مترمربع بصورت 4 طبقه روي 

 پیلوت در 4  واحد مسکونی
بازیرشیروانی بصورت 4 باب انباري بازیربناي کل  501/41  مترمربع صادرگردیده عملیات 

 : ساختمانی درحد نازك کاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 14/88 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 97/08  مترمربع  (  هرطبقه 24/27   -2
 . مترمربع )

تبدیل راه پله به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 6/55 مترمربع  (  هرطبقه  1/31   -3
 . مترمربع )

باتوجه به افزایش بناي فوق بسطح 14/88  مترمربع مابه التفاوت کسري حد نصاب فضاي  -4
باز براي واحدهاي مسکونی دارند .  رعایت پارکینگ وعقب نشینی گردیده ، همچنین 

 درزیرشیروانی بسطح 5/68  مترمربع
کاهش بنا دارند   . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مریم معصومی پشوري و شرکا موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 

14.1 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات 
جمعاً به مساحت 14.04 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 ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

130851000(یکصد و  سی میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 28.14  1.5
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/17 3/97/21939 بدوي خیابان  
رسالت 
کوچه  
شقایق   
جنب 
تاکسی 
تلفنی بنز

3-2-10207-20-1-0-0 93
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در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 23.85 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ36,967,500(سی و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  هفت هزار و  پانصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد

جریمه 23.85  0.5
 

3100000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامامکان بازدید شده داراي پروانه شماره 45 مورخ 92/5/9 بصورت ساختمان 3/5 طبقه 
 در 3 واحد مسکونی و با زیر بناي 323/55 متر مربع

تامین یک واحد پارکینگ (یک واحد کسري پارکینگ دریافت گردیده ) . و  10% تشویقی  
آسانسور  و 2 متر حیاط خلوت سراسري در شرق صادر گردیده که عملیات ساختمانی در 

.حد اجراي اسکلت در طبقه سوم میباشند
در خصوص اضافه بنا در همکف بسطح  7/37 متر مربع  در حد 5% زیربناي پروانه داراي 

.سوابق در واحد خالف میباشند
. برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح زیر میباشند

کاهش بنا در همکف نسبت به راي کمیسیون بسطح 2.67 مترمربع   *************
************* (بستانکار)

 افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 14.10 متر مربع (هر طبقه بسطح 4.7 متر مربع ) -1
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع بسطح 14.04 متر مربع (هر  -2

  طبقه بسطح 3.51 متر مربع )
با توجه به حذف آسانسور (و استفاده از 10% تشویقی در زمان صدور پروانه ) بسطح  -3

 . 23.85 متر مربع مربوط به سقف تراکم اعطایی
. یک واحد پارکینگ زمان پروانه رعایت شده

.  مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 امین نیک خواه، 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 10 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی اصول سه گانه شهرسازي، فنی و بهداشتی، 
قرار امر کارشناسی صادر  و  پس از وصول نظریه مزبور به شماره 174522 مورخ 

97.09.12   ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و 
بهداشتی، اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی نسبت به خارج از تراکم به مساحت 115.28 
مترمربع به مبلغ 625394000(ششصد و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  نود و  

چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد. ضمناً با عنایت به نظریه کارشناسی مذکور  
در خصوص حریم فشارقوي  حسب معاینه، ساختمان احداثی مورد نظر خارج از حریم 
خط برق 63 کیلوولت ( خارج از حریم  8 متري از فاز کناري ) می باشد. 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.رأي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 115.28  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21946 رسیدگ
ي 

 مجدد

خرمشهر  
-کوي 
طالقانی 
-روبروي 

  کوچه هفتم
 

3-3-10217-406-1-0-0 93
8

در خصوص بناي داخل تراکم به مساحت  172.93 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 53,608,300(پنجاه و  سه میلیون و  ششصد و  هشت هزار و  سیصد)ریال صادر 
و اعالم می نماید.

جریمه 172.93  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد 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 یک برابر ارزش 

معامالتی راي به اخذ جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار 
) ریال صادر می نماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي  به  .
مساحت عرصه حدود  100 مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه روي پیلوت وسه 
طبقه روي کرسی با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1393 می باشد که بدون اخد مجوز 
همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 47/5  -1 : احداث گردیده وزیربناي آن شامل
طبقه اول  -3 .همکف بصورت پارکینگ وراه پله بسطح48/57  مترمربع -2 . مترمربع
طبقه دوم بصورت یکواحد   -4 . بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 96/07 مترمربع

براي سه واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ  -5 . مسکونی بازیربناي 96/07 مترمربع
براي 3واحد مسکونی کسري 56/07  -6 . گردیده وکسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند
توضیح اینکه درمجموع زیربنا بسطح   . مترمربع فضاي باز براي واحد هاي مسکونی دارند
الزم به  . 115/28 مترمربع داراي مازاد برتراکم وبسطح 172/93 مترمربع درحد تراکم دارند
ذکر است که برابر خط پروژه پیوست به شماره 703 بسطح 13/7 مترمربع داراي عقب 
نشینی درحد حریم کابل فشار قوي 30 متري وبن بست 6 متري که از اعیان احداثی 

ضمنا بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف  . درهرطبقه برروي آن می باشد
برابر  نامه شماره 442/3/992 مورخه 1393/09/15  می باشد . حالیه درخواست   پرداخت 
  .  خالف آنرادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد
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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 152,613,000(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  سیزده 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 49.23  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21947 تجدید 
نظر

پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-13-1-0-0 93
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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 155806000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  شش 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 100.52  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 96مورخ **--**
 95/09/15 به صورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی

با زیربناي 402/09مترمربع که با استفاده از 100/52مترمربع سقف تراکم اعطائی و سایبان در 
همکف به مساحت 9/45مترمربع جهت تامین

.پارکینگ صادر شده است
در حال حاضر ساختمان در مرحله اجراي اسکلت (بدون انجام سربندي) می باشد و **--**

 تا این مرحله با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
:داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

.در همکف داراي اضافه بنا خارج از تراکم بسطح 5/22 متر مربع می باشد *---*
در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 14/67 متر مربع ( در مجموع سه طبقه  *----*

44/01 متر مربع ) اضافه بناي خارج از تراکم دارند
راه پله به بام بسطح 0/57 متر مربع کاهش یافته است *-----*

توسعه بناي انجام شده بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است و به همین سبب  *------*
بمساحت 100/52 متر مربع اضافه بناي

.تراکمی (به دلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی)دارند 
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است تایید نهایی  *-------*

 پارکینگ هاي احداثی پس از اجراي کامل ساختمان و در صورت انطباق با
ضوابط شهرسازي در زمان پایانکار انجام خواهد پذیرفت

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف بحضور تقدیم می گردد *--------*

93
9

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمود فردي به شرح تبدیل بخشی از پیلوت به 
تجاري به مساحت 22.24 مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و وصول 
نظریه کارشناسی به شماره 173377 مورخ 97.09.10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1،112،000،000 ریال به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
222400000(دویست و  بیست و  دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 22.24  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/09/13 3/97/21948 بدوي شهداء  
دیانتی  
نبش ك 
 عظیمی

3-3-10322-109-1-0-0 940

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 در همکف ( بارانداز ) به مساحت 6.94 مترمربع به استناد تبصره 
2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 12,700,200(دوازده میلیون و  هفتصد هزار و  دویست) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.

جریمه 6.94  1.5
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 3/97/21948 بدوي شهداء  
دیانتی  
نبش ك 
 عظیمی

3-3-10322-109-1-0-0 940

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 60 به تاریخ 96/03/16 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیربناي 

861.11 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 6.94 متر مربع که این مقدار به جهت بارانداز با مصالح  -1

همگن ( بتنی ) جهت تامین پارکینگ می باشد
 تبدیل بخشی از همکف به یک باب مغازه به سطح 22.24 متر مربع -2

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 می گردد *--*
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد  *----*

 بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.27مترمربع می باشد ( درآمدي )
به جهت تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  *------*

 تجاري می باشد
ارتفاع مغازه 3.40 متر و پارکینگ با توجه به نصب سقف کاذب ارتفاع پیولت  *--------*

2.4 متر رعایت می گردد
رعایت 4 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----------*
رعایت طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد *-----------*

با توجه به میزان تخلف  زیر بنایی ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *------------*
رعایت راه عبوي 3 متر ، جهت تردد ماشین ها می گردد *--------------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

940

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 238593600(دویست و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  نود و  سه 
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 47.34  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 3/97/21952 بدوي رسالت  
استخر  حق 

شناس

3-2-10181-106-1-0-0 941

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 189 مورخ 96/12/13 در 3/5 طبقه ( با 
 احتساب شش واحد مسکونی ) به زیربناي 832/15 متر مربع

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفید کاري می باشد و برابر سوابق داراي 
گواهی عدم خالف بشماره 511065 مورخ 97/01/29 (در حد پیلوت و بدون تخلف) است
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و پالن نقشه برداري تفکیکی پیوست داراي 

:توسعه بنا بشرح زیر می باشد
در همکف بمساحت 3/45 متر مربع توسعه بنا دارد *---*

در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 13/54 متر مربع  (در مجموع بسطح 40/62  *---*
  متر مربع) توسعه بنا دارد همچنین

در مجموع طبقات (اول تا سوم ) بسطح 3/27 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید 
.مسکونی تبدیل شده است

در زیرشیروانی بمساحت 12/32 متر مربع کاهش زیربنا دارد ضمنا بسطح 0/9 متر  *---*
مربع از سطح انباري ها مازاد بر مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر انباري) می باشد

توسعه بناي مذکور بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است تایید نهایی پارکینگ  *----*
هاي احداثی پس از اجراي کامل ساختمان (کف سازي،احداث درب و ...) و در زمان پایانکار 

انجام خواهد پذیرفت
.مراتب جهت اقدامات بعدي بحضور تقدیم می گردد * - - - - *

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 شیرین علی عقلمند موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 99.24 

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 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 583531200(پانصد و  هشتاد و  

سه میلیون و  پانصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 99.24  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/01 3/97/21971 بدوي امین  
الضرب 

پشت انبار 
قند وشکر 
انتهاي 
کوچه 
   پروین

3-2-10070-16-1-0-0 94
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  ( ملک شاکی )  داراي پروانه ساختمانی شماره  21 
مورخه 95/4/14 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  3طبقه روي 

پیلوت در 3  واحد مسکونی وزیر
شیروانی بصورت انباري  بازیربناي کل 353/9   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به 

 :  اتمام رسیده ودرخصوص
 .  افزایش بنا ي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 22/77 مترمربع  -1

 . افزایش بنا ي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 76/47  مترمربع  -2
رعایت عقب نشینی وپارکینگ برابر ضوابط پروانه گردیده ضمنا نقشه هاي پروانه بدون 

آسانسور بوده ودراجرا آسانسور نصب گردیده است . همچنین درزیرشیروانی بسطح 4/44  
 . مترمربع کاهش بنا دارند

و درب حد شمال از 4 متر به 4/6  افزایش یافته  ودرصورت اصالح تاثیري درپارك حاشیه  
اي ندارد داراي گزارش وبراین اساس براي آن گواهی عدم خالف بشماره 516555 مورخه 

 98/4/23 صادرگردیده
خالف جدیدي  مشاهده نگردید ودرحد غرب ملک متقاضی شخصی درحال احداث بنا می 
باشد که براي آن پروانه ساختمانی شماره 42  مورخه 95/6/3 بصورت 4/5 طبقه در3 واحد 

مسکونی صادرگردیده که در
بازدید اولیه بعمل آمده برخالف مدلول پروانه آرماتوربندي ستونها انجام شده بود ودرمحله 
دوم درمورخه 98/5/16 نسبت به رفع خالف اقدام نمود وستونها را جمع آوري نمود که در 

صورت اجراي مجدد قابل
گزارشمی باشد و جزئیات ملک متشاکی دردرخواست شماره 523429 گزارش گردیده است  

 . . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 600516000(ششصد میلیون و  پانصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 119.15  1.5
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/09/24 3/97/21975 بدوي بلوار شهید  
انصاري-ولی
عصر  ك 
وحدت - 
فرعی اول

3-3-10507-67-1-0-0 94
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 121,665,600(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد و  
شصت و  پنج 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 72.42  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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 126,000,000(یکصد و  

بیست و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً  پالك تعرفه شده داراي  پروانه ساختمانی نسقی  بشماره 181مورخ **--**
1393/12/28 بصورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کلی 421.83 متر مربع

که  با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 72.42 متر مربع  و با در نظر گرفتن 5**--**
.% تشویقی آسانسور صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و عرصه عقب نشینی در تملک قرار **--**
:دارد برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  25.37 متر مربع .(2.7 -1
مترمربع بارانداز جهت تامین پارکینگ )

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
90.68 متر مربع  (هر طبقه بسطح حدود 22.67 متر مربع)
. افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 3.10 متر مربع -3

در طبقات اقدام به تبدیل واحد از  از 2 واحد به 4 واحد مسکونی نموده اند که  با توجه به -4
بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي

تعداد واحد  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است  بنابراین فقط تعداد واحد افزایش  
یافته به کمیسیون اعالم گردیده است.(فقط آجر چینی انجام شده است)

.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
 اضافه بناي سقف تراکم بسطح 72.42 متر مربع -6

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 704088000(هفتصد و  چهار میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) 

ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 139.7  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/01 3/97/21976 تجدید 
نظر

خ امین  
ضرب  ك 
محمدي

3-2-10083-15-1-0-0 94
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره 100- 96/05/14  
  بصورت ساختمان 5/5 طبقه بانضمام زیر زمین و انباري در زیرشیروانی

در 15 واحد مسکونی و به مجموع زیربناي 1603/51متر مربع می باشد که عملیات اجرایی 
آن در حد اجراي سقف ششم می باشد و برابر پالن معماري ارائه شده داراي

:مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
برابر بازدید بعمل آمده طبقه زیر زمین حذف گردیده و برابر پالن معماري ارائه شده  *--*

تعداد واحد ها از 15 به 10 واحد کاهش یافته است
در همکف بسطح 0/13 متر مربع از فضاي راه پله کاسته شده ضمنا بسطح 11/90 متر  *---*

مربع از آن تبدیل به بناي مفید پیلوت شده است
در طبقات اول تا چهارم هر طبقه بسطح 3/83 متر مربع ( در مجموع 4 طبقه  *----*

بسطح 15/32 متر مربع) اضافه بنا دارد همچنین بسطح 12/03 متر مربع
از فضاي راه پله در هر طبقه (در مجموع 48/12 متر مربع) تبدیل به بناي مفید واحد هاي  

مسکونی شده است
در طبقه پنجم بمساحت 45/92 متر مربع توسعه بنا دارد (از این مقدار بسطح  *------*

 42/09 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي
در طبقه پنجم و بسطح 3/83 متر مربع اضافه بنا می باشد همچنین بسطح 18/44 متر مربع 

از راه پله تبدیل به بناي مفید شده است
.تخلف به انجام رسیده تا این مرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *------*

تا این مرحله با توجه به کاهش تعداد واحد ها فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید 
 نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اجراي کامل

ساختمان (در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي) انجام خواهد پذیرفت
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 

.تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بدون مجوز(سایبان) هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه لذا 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 7968750(هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.5  0.75
 

850000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/01 3/97/21978 بدوي خ فلسطین  
  بن رز

3-2-10176-31-1-0-0 94
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 هاي تعرفه شده توسط شاکی**--**
:ملک متعلق به شاکی-1 

برابر سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180.30مترمربع  داراي  **--**
بالمانع شماره 3/33/31620مورخ 88/11/1

بصورت یکباب خانه و سرویس درحیاط  که با توجه به بازدید انجام شده داراي **--**
.سایبان فلزي بدون مجوز به مساحت حدودي 12.5مترمربع باقدمت سال 88 می باشد

ملک فاقد عقب نشینی می باشد**--**
:ملک متعلق به متشاکی و به شرح زیر می باشد-2

برابر پروانه صادره به شماره 105مورخ 96/06/07 به صورت ساختمان یک طبقه **--**
روي پیلوت مسکونی در یک واحد با زیربناي 160.38مترمربع

می باشد.که در زمان بازدید و با توجه به تعرفه شاکی پرونده (ملک مجاور جنوبی) **--**
 در حال تبدیل فضاي پیلوت به نانوائی بود که با احداث تنور آجري

در محوطه حیاط خلوت و افزایش ارتفاع همکف از 2.4 به 4متر همچنی مسقف **--**
 نمودن کل حیاط خلوت با سربندي حلبی و احداث سرویس در آن بخش

موجبات شکایت همسایه را فراهم نموده است.(در مرحله نازك کاري)**--**
باکس راه پله به صورت فلزي اجرا شده است و تا ارائه نقشه برداري و اخطار به **--**

:مالک داراي تخلفات حدودي به شرح زیر می باشد
تبدیل پیلوت به مساحت 62.4مترمربع به تجاري با افزایش ارتفاع به 4متر**--**

 عدم رعایت دومتر عرض حیاط خلوت و احداث بناء به مساحت 21.26مترمربع**--**
تبدیل حدود 15.5مترمربع از طبقه اول به بام تراسی سمت کوچه**--**

.یک واحد  کسري پارکینگ تجاري دارند**--**
.با  اخطار به مالک و ارائه نقشه مشخصات  گزارش تکمیل خواهد شد **--**

 .مراتب با توجه به درخواست شکایت به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 از آنجائیکه راي بدوي بر اساس گزارش غیابی صادر 
گردیده ،  ضمن  نقض راي بدوي با اصالح متراژ و سال وقوع تخلف، در خصوص احداث 

بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا باستناد 
تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,119,000(دو 

میلیون و  یکصد و  نوزده هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر 
گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 130.4  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 3/97/21980 تجدید 
نظر

هالل احمر   
کوچه 
فرشته

3-3-10421-19-1-0-0 94
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي  به مساحت **--**
 عرصه  218مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه ویالئی به مساحت 130.4مترمربع  با قدمت سال 76 با **--**
 اسکلت آجري

.و سربندي شیروانی حلبی فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
(%قرار دارد (r112 120-60 با توجه به جانمائی ملک در محدوده مسکونی**--**

با توجه به خط پروژه شماره 941پیوست به مساحت 0.6مترمربع در تعریض بن **--**
.بست 6متري حد جنوب قرار دارد

.کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد**--**
با توجه به قدمت احداث بناء(قبل از ابالغ ا ولین  طرح تضیلی رشت در سال 78)  **--**

 .فاقد کسري پارکینگ می باشد
.ضمناً داراي راي غیابی کمیسیون مبنی بر تخریب می باشد**--**

مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات با توجه به مراجعه مالک به حضور تقدیم **--**
.میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم سیده فاطمه قریشی 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 24/14 

متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 37417000(سی 
و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 24.14  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/08 3/97/21985 بدوي کمربندي 
خرمشهر ك 
 8 متري

3-3-10420-11-1-0-0 94
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 256**--**
 مورخ 96/12/28 به صورت 2.5طبقه در دو واحد مسکونی

با زیربناي 259.96 مترمربع با استفاده از طرح تفضیلی جدید رشت صادر گردیده **--**
.است

با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري ارائه شده در مرحله سفت کاري موارد **--**
:تخلف به شرح زیر مشاهده گردید

.در طبقه همکف داراي 7.2مترمربع اضافه بناء مازاد بر تراکم می باشد**--**
.در طبقه اول و دوم هرکدام 7.2مترمربع اضافه بناء مازاد بر تراکم دارند**--**

در مجموع طبقه اول و دوم 2.54 مترمربع کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي **--**
مفید دارند.(1.27مترمربع در هر طبقه)

در حد غرب با توجه به شکل هندسی زمین داراي پنجره مشرف به پالك همسایه **--**
می باشد.(بخشی از زمین توسط همسایه در این حد تصرف گردیده است که در زمان پروانه 

از عرصه کسر گردیده است)
در حد شمال با تغییر جانمائی حیاط خلوت از حد شرق مطابق پروانه در حد غرب **--**

.اجرا گردیده است
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

.در زمان بازدید دربها و انباري اجرا نشده بود**--**
.راه پله به بام 0.84مترمربع کاهش سطح دارد**--**

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

94
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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 172243750(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  سه 
هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.75  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/23 3/97/21986 بدوي دیانتی  خ  
شهدا  ك 
نوري  کوي 
  حافظی

3-3-10328-4-1-0-0 94
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/232 به تاریخ 96/12/24 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 298.72 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.94 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  به سطح 12.94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 4.47 مترمربع -3

 کاهش سطح راه پله در همکف و تبدیل آن به بناي مفید به سطح 1.40 متر مربع -4
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست *----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

94
8

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 تبدیل پیلوت به سوئیت ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 64926000(شصت و  

چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.07  1.5
 

1200000  , 1389 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/10/01 3/97/21990 بدوي ایستگاه  
انزلی خ 
باران 

ولیعصر2

3-3-10421-39-1-0-0 94
9
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 84  مورخه 88/4/25
 می باشد که بصورت   3/5   طبقه در3 واحد مسکونی با زیربناي کل 321/55مترمربع  صادر 

  ، گردیده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري وپروانه فاقد اعتبار می باشد می 

 : باشد   ودرخصوص
اضافه بنا در همکف بمساحت 29/7 مترمربع 2-  اضافه در هریک از  طبقات اول الی  -1 

سوم بمساحت 42/27 مترمربع مجموع اضافه بناي 3/5 طبقه156/51مترمربع  داراي سوابق 
درواحد خالف

بوده که برابر صورتجلسه مورخه 88/8/2 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه  
گردیده . حال مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف به 

 سمت حیاط خلوت
بسطح  11/3 مترمربع بصورت  سوئیت  مسکونی   وتبدیل قسمتی از پیلوت به سوئیت 
مسکونی  بسطح 24/77 مترمربع با قدمت سال 1389 را نموده وبا توجه به ضوابط سال 

 ساخت رعایت دو واحد
پارکینگ گردیده وهمچنین فاقد عقب نشینی  می باشد الزم به ذکر است که درطبقات   

 . نسبت به خالف داده شده بسطح 2/13 مترمربع کاهش بنا دارند
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

94
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقا/ خانم کریمی به شرح 
مبادرت به احداث بناي بدون مجوز شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 

و مستندات مضبوط در آن و نیز عدم همکاري مالک با شهرداري جهت بررسی 
وضعیت موجود، نوع و متراژ تخلفات صورت یافته طبق گزارش پیوست، فلذا گزارش 
شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر 

صحت دانسته مع الوصف، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به 
تخریب بناي مذکور صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 3/97/21994 بدوي بلوار مدرس 
پشت آتش 
نشانی 

کوچه دهم 
شبنم 
چهارم 
کوچه 
نسترن 

انتهاسمت 
چپ ملک 
دوم سمت 
راست

3-1-10286-338-1-0-0 950

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط نماینده خالف ناحیه 3  بر اساس مشاهدات بیرونی و عدم 
:حضور مالک  بصورت

احداث بدون مجوز  بر روي عرصه بمساحت 60 متر مربع  در حد بتن ریزي ستون همکف با 
.زیربناي حدود 60 متر مربع  از نوع اسکلت بتنی با قدمت سال 1396 میباشد

.کالً خارج از تراکم میباشد
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به ارائه نقشه برداري وضع موجود از سوي مالک 

.وانعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
باتوجه به غیابی بودن ، گزارش و مساحت ها بصورت حدودي میباشد.  گزارش دقیق پس **

.از بازدید از داخل ملک و ارائه مدارك الزم از سوي متقاضی میباشد
 .مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/18 3/97/21996 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 
-پشت 

مسجد سرد 
آّب  

چاه-کوچه 
5 

3-3-10430-330-1-0-0 951

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 

29669800(بیست و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  نه هزار و  هشتصد) ریال صادر 
می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

عمل نماید.

جریمه 100.78  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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 232283000(دویست و  سی و  دو میلیون و  دویست و  هشتاد و  سه 

هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 74.93  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي به صورت یک قطعه 
زمین به مساحت عرصه 86 متر مربع که مساحت وضع موجود آن با ارائه نقشه برداري ارائه 

شده به سطح 92/37 متر مربع می باشد
ضمنا در حد شمالی ملک بخشی از عرصه متقاضی به مساحت 7/80 متر مربع به  *--*
صورت غیر محصور قرار داشته که متقاضی مدعی آن نیز بوده است  و پنجره حد شمالی 

 ساختمان به سمت آن  شده است که اشرافیت به پالك مجاور دارد
.همچنین در حد جنوبی نیز پنجره مشرف به پالك مجاور دارد *----*

توضیح اینکه ملک مذکور شامل یک دستگاه ساختمان دو طبقه در دو واحد مسکونی 
: بانضمام سوئیت در همکف  با مشخصات زیر می باشد

طبقه همکف شامل یک واحد سوئیت به سطح 58 متر مربع بانضمام پیلوت بسطح  *---- *
26/58 متر مربع

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 84/58 متر مربع *----*
در زیرشیروانی انباري بسطح 6/55 متر مربع احداث شده است که راه دسترسی  *-----*

آن از طریق نردبان متحرك در راه پله طبقه اول است
قدمت احداث بنا با توجه به فیش برق ارائه شده حدود 5 سال می باشد ( 1392 *------*

 )
مطابق سوابق از بابت احداث ساختمان مذکور داراي راي تخریب بشماره  *-------*

3/97/21856 مورخ 97/09/06 می باشد
تراکم و سطح اشغال مجاز برابر با 80% (سطح اشغال وضع موجود برابر با  *--------*

91/57%  و تراکم موجود برابر با %161/45)
برابر ضوابط دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد *--------*

باستناد خط پروژه شماره 940 پیوست بمساحت7/81 متر مربع از ملک  *---------*
.(7/45 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض معبر 10 متري قرار دارد

 در خصوص موارد اشاره شده داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد می باشد
 ارائه گزارش به جهت محاسبه فرم تحلیل درآمدي *--*

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد *----------*

951
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10:41زمان 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 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 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 تبدیل پیلوت به مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 196,981,750(یکصد 
و  نود و  شش میلیون و  نهصد و  هشتاد و  یک هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 36.31  1.75
 

3100000  , 1397 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/10/18 3/97/22008 بدوي شهدا پشت  
قنادي 
گلستان  
مهتاب

3-3-10141-25-1-0-0 95
2

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
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء به شماره **--**
 123مورخ 96/08/03 به صورت 2.5طبقه در دو واحد مسکونی با زیربناي 252.22مترمربع

که با رعایت دو متر عرض حیاط خلوت و 17.39مترمربع سقف تراکم اعطائی **--**
 .صادرگردیده است

در  مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم ساختمان از بابت  اضافه بناء به مساحت  **--**
 18.4مترمربع عدم رعایت دومتر عرض حیاط خلوت به صورت پیلوت در طبقه همکف

اضافه بناء در طبقه اول و دوم هرکدام  به مساحت 18.4مترمربع عدم رعایت دومتر **--**
عرض حیاط خلوت به صورت مسکونی(100%بناء )

با مجموع تخلف 55.2 مترمربع و عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به مساحت  **--**
 17.39مترمربع با رعایت پارکینگ مورد نیاز داراي سابقه پرداخت خالف و

.گواهی عدم خالف به شماره 512612مورخ 97/07/08 در شهرداري می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به موارد تخللف به شرح زیر **--**

:نموده است
تبدیل 36.31 مترمربع پیلوت به یک واحد مسکونی با قدمت سال جاري که در **--**
زمان بازدید در مرحله سفت کاري بود.(حداقل مساحت مورد پذیرش واحد مسکونی 35

 مترمربع)
.از بابت یک واحد سوئیت 1واحد کسري پارکینگ دارند**--**

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  در طبقه همکف به مساحت 3.77 **--**
.مترمربع نسبت به گواهی عدم خالف بستانکار می باشد

در طبقه اول و دوم هرکدام به مساحت 2.45مترمربع بستانکار نسبت به گواهی  **--**
.عدم خالف می باشد

.درزیرشیروانی 0.66مترمربع توسعه بناء نسبت به پروانه صادره دارند**--**
بنابراین در مجموع 8.01مترمربع بستانکار نسبت به راي می باشد و 36.31مترمربع **--**

.تخلف تبدیلی و یک واحد کسري پارکینگ دارند
 .در مرحله نازك کاري می باشد**--**

     .مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 طبقه اول با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 69323750(شصت و  نه میلیون و  سیصد و  بیست و  سه هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.89  1.25
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/08 3/97/22009 بدوي دیانتی -  
16 متري 
استقالل - 
  بن نهم

3-3-10318-43-1-0-0 95
3

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 24 **--**
 مورخ 97/03/19 در 2طبقه و یک واحد مسکونی با زیربناي

.250.78مترمربع می باشد**--**
در زمان بازدید ساختمان در مرحله نازك کاري بود و تا این مرحله موارد تخلف **--**

:برابر نقشه برداري ارائه شده  به شرح زیر مشاهده گردید
 اضافه بناء به مساحت 9.24مترمربع در طبقه همکف مازاد بر تراکم **--**

 اضافه بناءدر طبقه اول به مساحت 8.65مترمربع مازاد بر تراکم**--**
رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد(پارکینگها به صورت گاراژي اجرا شده **--**

است)
.راه پله فلزي به بام اجرا نشده است**--**

.رعایت بر اصالحی مطابق پروانه گردیده است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور 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 71/72 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 111166000

(یکصد و  یازده میلیون و  یکصد و  شصت و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 
ضمنا در خصوص عدم رعایت سیما و منظر ، شهرداري در هنگام اجراي طرح یا 

نوسازي برابر ضوابط اقدام نمایند .

جریمه 72.72  0
 0.5 
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/10/18 3/97/22010 بدوي بلوار 
خرمشهر- 
14 متري 
الله

3-3-10410-462-1-0-0 95
4

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سیدحسن پیشوائی 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 65/27 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 301,957,500(سیصد 
و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 65.27  1.5
 

3100000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 40مورخ **--**
 95/05/28 به صورت 3.5طبقه در 4واحد مسکونی با زیربناي

490.96مترمربع  که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 71.72مترمربع **--**
.صادرگردیده است

در زمان بازدید ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و پروانه فاقد اعتبار می  **--**
.باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر بیشتر از 5% زیربناي **--**
:پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول60% به مساحت 16.21**--**
مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ

اضافه بناء در طبقه اول ،دوم و سوم خارج از تراکم و خارج از طول60% هرکدام به  **--**
 مساحت 16.21مترمربع در مجموع 48.63مترمربع

 اضافه بناء به صورت توسعه  راه پله به بام به مساحت 0.43مترمربع**--**
در مجموع 65.27مترمربع اضافه بناء و 71.72مترمربع عدم رعایت سقف تراکم **--**

.اعطائی دارند
طول بر ملک  کمتر از 12متر می باشد که مجاز به احداث یک درب 4متري می   **--**
باشد اما در عمل دو درب 2.5متري اجرا گردیده است و پارك حاشیه اي کوچه را حذف می 

.کند
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(در صورت پذیرش افزایش تعداد درب در  **--**
کمیسیون ماده صد در غیر این صورت باید درب به حالت پروانه اعاده و پارکینگها بررسی 

گردد.)
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

95
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 ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 241567200(دویست و  چهل و  یک میلیون و  پانصد و  شصت و  

هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 47.93  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/23 3/97/22012 بدوي بلوار امام  
خمینی- 
کوچه 

رسالت(آهک
  ي سابق)

3-3-30214-20-1-0-0 95
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 34 مورخه 97/4/6  
می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت 3  طبقه روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی  وزیرشیروانی
بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  470/74  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  

 : درحد سفت کاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 3/98 مترمربع  وکاهش سطح راه پله  -1

 . درهمکف بسطح 7/71 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات بسطح 11/94 مترمربع ( هرطبقه 3/98 مترمربع )   -2
وکاهش سطح راه پله در طبقات بسطح 24/3 مترمربع (  هرطبقه  7/71 مترمربع ) وتبدیل 

 . آن به بناي مفید مازاد برتراکم
ضمنا درزیرشیروانی به دلیل حذف  انباریها بسطح 40/18  مترمربع کاهش بنا دارد .رعایت 
پارکینگ گردیده  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

95
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 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/01 3/97/22034 رسیدگ
ي 

 مجدد

کیژده  4  
- متري

3-3-10275-8-1-0-0 95
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 12,400,000(دوازده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 40  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 179,366,000(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  شصت و  شش 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 57.86  1
 

3100000  , 1392
 , 1393

عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً گزارش حاضر برابر با پرونده واحد تخلفات ساختمانی بشماره 846 سال 1393 و 
: گزارش ارسالی جهت طرح در کمیسیون ماده صد به شرح ذیل میباشد

مکان مورد نظر بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه که برابر صورتجلسه مورخه ---
93/8/24 کمیسیون ماده صد درحد زیربناي همکف بسطح 50 مترمربع محکوم به تخریب 

 بنا گردیده ومتعاقب آن مالک با پیگیري
از طریق دیوان عدالت اداري  که برابر راي دیوان به تاریخ 96/9/5 حکم ورود به شکایت 

ورسیدگی مجدد درکمیسیون مربوطه را صادرنموده که  برابر بررسیهاي به عمل امده واجراي 
 تصمیم مورخه 94/11/6 کمیسیون

ماده صد  مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه  
 . حدود 50 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی دو اشکوبه بدون مجوز شامل

همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 49/93 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح 6/8  -1
 . مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت می باشد با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1392
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 47/29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح  -2
6/8 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت ودران حد داراي پنجره واشرافیت و  با نوع 

 . اسکلت بتنی وقدمت سال 1393
 . براي دو واحد مسکونی کسري دو   واحد پارکینگ مسکونی دارند -3 

 . بازشوي درب به سمت کوچه انجام شده -4
ضمنا برابر خط پروژه  اصالحی   شماره 2141 کوچه بصورت بن بست 4متري   وفاقد عقب 
ومساحت ملک که کمتر از   R112 نشینی  می باشد  . وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 100 مترمربع می باشد تراکم
همکف 80% وتراکم طبقات 80%  واز کل زیربنا بسطح 57/86  مترمربع مازاد برتراکم 

. وبسطح 40 مترمربع درحد تراکم می باشد
حال با توجه به تصمیم مورخه 97/7/21 کمیسیون محترم ماده صد اعالم گردیده که چنانچه 
ملک داراي شاکی باشد به کمیسیون اعالم گردد که برابر بررسی به عمل آمده هیچگونه 

 شکایتی در پرونده ملک فوق
موجود نمی باشد وعین گزارش مورد گواهی می باشد مراتب باتوجه به مساحت واحدها  

-----.جهت دستور   تقدیم می گردد
.گزارش فوق بدون بازدید ملک و جهت محاسبه درآمدي به حضور ارسال می گردد

95
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سیداحمد موسوي 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 14/02 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 47107200(چهل و  هفت 

میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 14.02  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/01 3/97/22035 بدوي دیانتی 16 
متري 

استقالل بن 
بست 2

3-3-10122-155-1-0-0 95
7

توضیحات بازدید احتراماً از بابت پالك ثبتی تعرفه شده پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 157**--**
مورخ 96/10/17 به صورت 3.5طبقه با انباري در زیر شیروانی در 6 واحد مسکونی

با زیربناي 799.25مترمربع صادرگردیده است و متعاقباً پروانه احداث بناء مرحله **--**
 دوم به شماره 510069مورخ 96/11/30 در مرحله اتمام فونداسیون بدون خالف ساختمانی
دریافت داشته اند در حال حاضر ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و به **--**
استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد مغایرت زیر نسبت به پروانه صادره مشاهده 

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 0.9مترمربع در طبقه همکف**--**

کاهش سطح راه پله و اسانسور در طبقه همکف به مساحت 1.6مترمربع و طبقات به **--**
مساحت 2.32مترمربع درمجموع به مساحت 8.29مترمربع

توسعه زیرشیروانی به مساحت 4.83مترمربع که از این مقدار 1.09مترمربع انباري **--**
.بیشتر از 5متر می باشد

رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است.(تعداد 7 واحد که دو پارکینگ متعلق به **--**
یک واحد می باشد)

.پروانه فاقد عقب نشینی صادر گردیده است**--**
.در طبقات در مجموع 1.23مترمربع کاهش بناء دارد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
138433مورخ97.7.18کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ سه میلیاردو یکصدو شصت میلیون  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 632,000,000(ششصد و  سی و  دو میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 40.75  0
 

1560000  , 1391 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/10/23 3/97/22036 تجدید 
نظر

فلسطین   
نبش ك 
سمیعی

3-2-10177-5-1-0-0 95
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 همزمانساز مسکونی  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 5,265,000(پنج میلیون و  دویست و  شصت و  پنج هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.05  1
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/23 3/97/22036 تجدید 
نظر

فلسطین   
نبش ك 
سمیعی

3-2-10177-5-1-0-0 95
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت سایبان  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
78452100(هفتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار و  یکصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.87  1.5
 

1220000  , 1391 احداث بارانداز بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترامآ پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي  پروانه تجاري-مسکونی(تغییرکاربر عرصه) 
مطابق بند 17 کمیسیون ماده 5مورخ 89/04/25  به شماره پروانه 120مورخه 89/7/27  

 بصورت یک باب ساختمان4/5طبقه در22واحد مسکونی
و 7 باب مغازه  و بالکن  با زیربناي2811/5مترمربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی به 
اتمام رسیده است و تاکنون تمدید نگردیده و پروانه فاقد اعتبار می باشد. و باتوجه به 

:مطالعه محتویات پرونده از بابت موارد زیر داراي سوابق در واحد خالف می باشد
توسعه بناي مسکونی در طبقه 4 در محوطه2متر عقب سازي بمساحت حدودا45/3 -

  مترمربع خارج از تراکم
احداث 22باب انباري در زیرشیروانی بمساحت حدودا64مترمربع-

حفظ 4باب مغازه قدیمی  به مساحت 93/40متر مربع و بالکن همزمانساز در دو مغازه  به  -
مساحت 18/84مترمربع (16/46 در حد 1/3 و 2/38خارج از 1/3)با قدمت سال 65 در 

 محوطه که پس از اخذ پروانه ساختمانی  میبایستی
 تخریب می گردیداما در حال بهره برداري با فعالیت شغلی می باشد 

از بابت موارد فوق با توجه به راي بدوي به شماره 11071مورخ 91/9/23 و تجدیدنظر به  
شماره 15024مورخ  91/11/25 مبنی بر تخریب و راي دیوان عدالت اداري به شماره 

 دادنامه1335مورخ 92/4/25 مبنی بر بررسی مجدد در کمیسیون همعرض
داراي راي کمسیون همعرض به شماره 925923مورخ 92/9/2 مبنی بر جریمه 109/3مترمربع 
تخلف مسکونی و تخریب چهارباب مغازه می باشد که مجدداً با توجه به دادنامه شماره 2893

  مورخ 92/10/9 دیوان عدالت مبنی بر توقف عملیات و راي دیوان
به شماره 680مورخ 93/3/4 مبنی بر طرح مجدد در کمیسیون همعرض پرونده در کمیسیون 
همعرض مطرح که با توجه به مفاد راي شماره 8198مورخ  94/01/30  کمیسیون همعرض 

 مبنی بر عدم ضرورت طرح در کمیسیون بر راي قبلی خود باقی ماند که
دیوان عدالت با توجه به مفاد دادنامه شماره 295مورخ 95/02/08 با نقض راي کمیسیون 
همعرض ومکلف نمودن کمیسیون به تبعیت از نظر دیوان مطابق آخرین راي کمیسیون 
همعرض به شماره 8394مورخ 95/12/05 به پرداخت جریمه در خصوص 4باب مغازه

.و بالکن قدیمی محکوم گردید 
با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 140مورخ 92/09/16 موجود در -

پرونده مغازه اول از سمت جنوب فاقد بالکن و مغازه دوم داراي بالکن می باشد که در نقشه 
. ها ي معماري موجود در پرونده  اشتباه ترسیم گردیده است

در حال حاضر با توجه به نظر کمیسیون ماده 77 مبنی بر تعیین تکلیف کلیه تخلفات ملک و 
ارائه نقشه برداري تفکیکی از طرف متقاضی موارد مغایرت نسبت به آخرین راي کمیسیون  

95
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



:به شرح زیر تعیین میگردد
احداث بدون مجوز یک باب مغازه در محوطه به ارتفاع 5/40 با مصالح  فلزي و قدمت سال -1
91 به مساحت 27/02مترمربع و بالکن به مساحت 13/73مترمربع (4/72مترمربع خارج از 

1/3 و9/01مترمربع داخل تراکم)
احداث بدون مجوز سایبان فلزي خارج از تراکم خارج از طول 60 % در محوطه جهت -2

  تامین پارکینگ به مساحت 42/87مترمربع با قدمت سال 91
اضافه بناء همزمانساز مسکونی با توجه به ارائه نقشه برداري در طبقه اول به مساحت -3

 4/05مترمربع با قدمت سال 91
 کاهش بناء2/01مترمربع  سطح 7 باب  مغازه ها در زیر پیلوت -

کاهش بناي مسکونی در طبقه همکف به مساحت 2/4مترمربع در  طبقه اول به مساحت  -
0/38مترمربع و طبقه دوم ،سوم و چهارم هرکدام 3/40مترمربع و در طبقه پنجم 0/39

 مترمربع در مجموع ساختمان   13/37مترمربع
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف به مساحت 30/07-
مترمربع در طبقه اول به مساحت 23/69مترمربع در طبقه دوم و سوم و چهارم هر کدام به 

 مساحت 12/75مترمربع در مجموع 92/01مترمربع
.کاهش سطح راه پله به صورت درآمدي دارند

.رعایت پارکینگ برابر ضوابط قدیم میگردد**--**
*********---------************

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 21738مورخ 97/08/12 در خصوص وجود **--**
 شاکی با توجه به مطالعه محتویات پرونده موجود در شهرداري

و عدم ثبت گزارش شکایت جاري در سیستم مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی به **--**
.حضور تقدیم میگردد

.ضمناً در ساختمان تغییر جدیدي مشاهده نگردید**--**
.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات جدید به حضور تقدیم 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 154,240,800(یکصد و  
پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  چهل هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 91.81  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/10/18 3/97/22045 تجدید 
نظر

فلکه نیروي 
دریائی  

کوي شهید 
رجایی خانه 
هاي پلیس 
  قضائی

3-1-10036-42-1-0-0 95
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  988,848,000(نهصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت 

هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 235.44  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 3/97/22045 تجدید 
نظر

فلکه نیروي 
دریائی  

کوي شهید 
رجایی خانه 
هاي پلیس 
  قضائی

3-1-10036-42-1-0-0 95
9

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 44 به تاریخ 96/02/30 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیربناي 

822.82 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 35.76 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 199.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 49.92  -2

مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 91.81 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -3

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-*
رعایت  پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد *--*

برابر ضوابط حداکثر مجاز به تعبیه دو درب ماشین رو به طول هاي 3 و 4 متر بوده  *----*
که برابر نقشه هاي ارائه شده یک لنگه درب به طول 4.5 متر تعبیه شده است

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد 
و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/18 3/97/22049 تجدید 
نظر

نیروي 
دریایی 
ایستگاه 
توتدار بعد 
از مسجد 

انتهاي زمان 
اصلی

3-1-10205-716-1-0-0 960

با توجه به محتویات پرونده ونظر به اینکه در سال وقوع تخلف و بر اساس طرح 
تفصیلی قدیم در کاربري فضاي سبز قرار نداشته ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد و به 

استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 20047500(بیست میلیون و  چهل و  هفت هزار 

و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 66  1
 

303750  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید  احتراماً
. مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه بمساحت 126 مترمربع

وضع موجود مشتمل یک باب ساختمان یک طبقه در یک واحد مسکونی با مصالح سنگ 
. بلوك و قدمت احداث 1384 که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده

بر اساس نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 125.79 متر مربع و اعیان بسطح 
 . 66 مترمربع

 . داراي یک واحد کسري پارکینگ
مقدار عقب نشینی برابر نظریه پیوست کارشناس  خط پروژه منطقه بدلیل نسقی بودن پالك 

 . تا ارائه سند مالکیت اعالم میگردد
. بر اساس طرح تفصیلی در کاربري فضاي سبز قرار دارد و اعیان خارج از تراکم است

 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 1.75 به 
ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 230128500(دویست و  سی میلیون و  یکصد و  بیست و  

هشت هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 49.49  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 3/97/22052 تجدید 
نظر

امین  
الضرب  

اعتماد - بن 
شهید ربانی

3-2-10071-49-1-0-0 961

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/17 مورخ  97/03/17 در 2/5طبقه 
.( با احتساب دو واحد مسکونی ) به زیربناي 304/94  متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت (بدون انجام سربندي ) بوده و برابر پالن نقشه  
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 16/82 متر مربع  می باشد-1
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 30/80 متر مربع (هر طبقه -2

بسطح 15/40 متر مربع) می باشد
بمساحت 1/87  متر مربع  در راه پله به بام توسعه بنا دارد -3

عرض حیاط خلوت سراسري  (رعایت حداقل فاصله دو متر) در برخی قسمت ها رعایت  -4
 نگردیده است و در کمترین فاصله به 0/9 متر محدود گردیده لیکن
.با توجه به پالن ارائه شده فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده و هر گونه مغایرت احتمالی پس از اجراي کامل -5
ساختمان و در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

.اضافه بناي موجود بیش از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد-6
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

961

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 130,851,000(یکصد و  سی میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 28.14  1.5
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/25 3/97/22054 تجدید 
نظر

خیابان  
رسالت 
کوچه  
شقایق   
جنب 
تاکسی 
تلفنی بنز

3-2-10207-20-1-0-0 96
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 36967500(سی و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  هفت 
هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 23.85  0.5
 

3100000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامامکان بازدید شده داراي پروانه شماره 45 مورخ 92/5/9 بصورت ساختمان 3/5 طبقه 
 در 3 واحد مسکونی و با زیر بناي 323/55 متر مربع

تامین یک واحد پارکینگ (یک واحد کسري پارکینگ دریافت گردیده ) . و  10% تشویقی  
آسانسور  و 2 متر حیاط خلوت سراسري در شرق صادر گردیده که عملیات ساختمانی در 

.حد اجراي اسکلت در طبقه سوم میباشند
در خصوص اضافه بنا در همکف بسطح  7/37 متر مربع  در حد 5% زیربناي پروانه داراي 

.سوابق در واحد خالف میباشند
. برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح زیر میباشند

کاهش بنا در همکف نسبت به راي کمیسیون بسطح 2.67 مترمربع   *************
************* (بستانکار)

 افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 14.10 متر مربع (هر طبقه بسطح 4.7 متر مربع ) -1
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع بسطح 14.04 متر مربع (هر  -2

  طبقه بسطح 3.51 متر مربع )
با توجه به حذف آسانسور (و استفاده از 10% تشویقی در زمان صدور پروانه ) بسطح  -3

 . 23.85 متر مربع مربوط به سقف تراکم اعطایی
. یک واحد پارکینگ زمان پروانه رعایت شده

.  مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

96
2

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره174508 مورخ 97.9.12کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف شامل سالن سوله به مساحت 456.19 مترمربع و دفتر 
فروش 57.75 متر مربع و 112.96 متر مربع و استفاده تجاري از محوطه به مساحت 

920.65 متر مربع  را به مبلغ چهار میلیاردو پانزده میلیون و هشتصدوهجده 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 803163600(هشتصد و  سه میلیون 

و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 626.9  0
 

445500  , 1384 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/23 3/97/22056 بدوي بلوار 
ولیعصر - 
بعد از پل - 
نرسیده به 
تعویض 

پالك صنایع 
سنگ 
  سامان

3-3-10373-65-1-0-0 96
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 4,905,846(چهار میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  هشتصد و  
چهل و  شش) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 110.12  0.1
 

445500  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/23 3/97/22056 بدوي بلوار 
ولیعصر - 
بعد از پل - 
نرسیده به 
تعویض 

پالك صنایع 
سنگ 
  سامان

3-3-10373-65-1-0-0 96
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 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 89100000(هشتاد و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  2
 

445500  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی (صنایع سنگ سامان) که در راستاي طرح تکمیل 
بانک اطالعاتی امالك تشکیل پرونده گردیده است

به صورت موقوفه آستان قدس رضوي داراي  اجاره نامه  شماره 133570مورخ 89/4/2 به  
 صورت یک قطعه زمین به مساحت 1547.55مترمربع

با پالك ثبتی  1/79 که برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی  اقدام به احداث بدون 
:مجوز سه  دستگاه ساختمان شامل

ساختمان شماره 1 یک دستگاه بارانداز (سوله فلزي) به مساحت 456/19 مترمربع  در حال  -
استفاده به صورت کارگاه سنگ بري

با اسکلت فلزي وار تفاع 5/2 متر وبا قدمت سال 84 
ساختمان شماره 2 یک دستگاه مغازه یک طبقه به مساحت 57/75 مترمربع  با مصالح -

بلوکی و سقف شیروانی با ارتفاع 2/8 متر
ساختمان شماره 3  به صورت دوطبقه با اسکلت بتن آرمه  طبقه همکف به مساحت 112/96-

  مترمربع که با یک دستگاه مغازه ساختمان شماره
به صورت مشترك در حال استفاده به صورت دفتر فروش سنگ  فروشی به مساحت  2

  170/71مترمربع می باشد
و طبقه اول به صورت  یک واحد مسکونی(سویت استراحت کارگران) به مساحت 110/12

.مترمربع با قدمت سال 84 و ارتفاع 3 متر که فاقد استفاده می باشد
استفاده از عرصه باقیمانده به مساحت 920/65مترمربع به صورت عرصه تجاري (فضاي باز)-
با توجه به طرح تفضیلی جدید کاربري ملک در محدوده کارگاههاي تولیدي و تجاري می -

 باشد(50-100) که فعالیتهاي گروه الف آیین نامه
محیط زیست در آن مجاز می باشد

جهت بارانداز تجاري  9واحد پارکینگ در فضاي باز (که در محوطه رعایت می گردد)و  -
 جهت واحد مسکونی 1 واحد پارکینگ و

جهت واحد تجاري 3 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد بنابراین از بابت دفترفروش 3 واحد 
 .کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

 داراي تابلو به ابعاد 2.5*6.5 متر و تابلوي ال اي دي به ابعاد 3*1.5متر-
در حد شرقی داراي درب نفر رو به ملک مجاور می باشند که در زمان بازدید اقدام به *

.مسدود نمودن درب به محوطه مجاور نموده اند
جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه  

.توسط واحد نقشه برداري می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 2725به مساحت 0.3مترمربع از عرصه  در تعریض **--**

96
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.کمربندي 76 متري انزلی به رشت قرار دارد
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و  به استناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداریها  ضمن نقض راي تجدیدنظر با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و 

عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 
19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/23 3/97/22057 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام 
علی کوي 
چمران 
کسبخ 

کوچه 36

3-1-10273-36-1-0-0 96
4

با توجه به محتویات پرونده و  راي دیوان عدالت اداري و عدم ضرورت قلع بنا وبا 
توجه به نظریه کارشناس رسمی در خصوص اصول سه گانه به شماره 175206مورخ 
97.9.12  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 
1,509,540(یک میلیون و  پانصد و  نه هزار و  پانصد و  چهل) 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 66.22  0.1
 

90000  , 1375
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده  و راي دیوان عدالت اداري و ضمن نقض راي تجدیدنظر به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم با 
ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 24,443,100(بیست و  چهار میلیون و  

چهارصد و  چهل و  سه هزار و  یکصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.43  1
 

90000  , 1375
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك عادي تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي سال 79 به صورت یک 
مشتمل بر اعیان یک طبقه مسکونی در یک واحد  با  قطعه زمین به مساحت 100متر مربع
در زمان بازدید مشاهده گردید 20- .قدمت سال 1375 (قدمت نصب کنتور) می باشد

نیم طبقه همکف با   مترمربع اتاق مسکونی  در همکف تعمیرات کلی گردیده است  وبااحداث
مصالح چوبی و سربندي شیروانی چوبی به مساحت 40 متر مربع به صورت یک واحد مجزا 
در  (20 متر مربع آن بر روي ساختمان قدیمی احداث شده است)توسعه داده شده است

مجموع ساختمان در دو واحد مسکونی می باشد که با توجه به قدمت بناء یک واحد کسري 
مساحتها بر اساس پالن معماري ارائه شده -.پارکینگ مسکونی با قدمت سال 95 دارند

با توجه به جانمائی ملک - .توسط متقاضی می باشد و از بابت اعیانات فاقد  بالمانع می باشد
قرار دارد.بنابر این تراکم مجاز  r112  بروي طرح تفضیلی جدید  در محدوده مسکونی

و مطابق تحلیل سیستمی 66/22مترمربع داخل تراکم و 66/43مترمربع مازاد 80-100 درصد
با توجه به خط پروژه شماره 388  به ساحت 33/78مترمربع از  ملک در .بر تراکم می باشد
ساختمان تعریض کوچه 10متري حد جنوب قرار دارد.(حدود 13/5متر مربع از اعیان ملک )
داراي گزارش غیابی و راي کمیسیون ماده صد به مساحت 127مترمربع به شماره 95/18919
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک به .مورخ 95/12/11 مبنی بر تخریب می باشد

.حضور تقدیم میگردد

96
4

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 169628 
مورخ 97/9/5 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و همچنین 

نوع کاربري ملک 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 دهم برابر ارزش معامالتی در 
خصوص مساحت 3/26 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 536,373(پانصد و  سی 

و  شش هزار و  سیصد و  هفتاد و  سه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 3.26  0.5
 

329063  , 1386 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/08 3/97/22061 بدوي ایستگاه  
انزلی 
ولیعصر 
مومنی

3-3-10430-96-1-0-0 96
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 169628 
مورخ 97/9/5 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و همچنین 

نوع کاربري ملک 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 246/04 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 8096266(هشت 
میلیون و  نود و  شش هزار و  دویست و  شصت و  شش)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 246.04  0.1
 

329063  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 3/97/22061 بدوي ایستگاه  
انزلی 
ولیعصر 
مومنی

3-3-10430-96-1-0-0 96
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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 8,226,575(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش هزار و  
پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد 

جریمه 25  1
 

329063  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترماٌ مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی به **--**
مساحت عرصه 147/73 مترمربع مشتمل بر یک دستگاه ساختمان دو طبقه مسکونی

در دو واحد با ورودي مجزا و مصالح بنائی(یلوکی با شناژ افقی و قایم )با قدمت  **--**
 .سال 86 که با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

قرار دارد  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی*--**
 (%که با توجه عرصه کمتر از 150 متر مربع از جدول شماره 8 (70-80

از 249/3مترمربع اعیان مسکونی 246.04 مترمربع داخل تراکم و3.26مترمربع   **--**
.مازاد بر تراکم می باشد

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به  ارسال خط پروژه1149  جدید می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 1149پیوست به مساحت حدود 1متر مربع در تعریض **--**

.کوچه 8متري اصالحی در حد شمال قرار دارد
.تقاضاي پرداخت خالف و تعیین تکلیف ملک را 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 اضافه بناي تجاري در همکف و بالکن حکم 

 به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  13,702,000
(سیزده میلیون و  هفتصد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.21  2
 

3100000  , 1395 1397/10/15 بالکن خارج از حد مجاز 3/97/22068 بدوي بلوار امام  
خمینی 
روبروي 
بانک ملی

3-3-30236-15-1-0-0 96
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه توسعه بنا بشماره 429954 مورخه  
96/06/23 ,می باشد که با حفظ بناي موجود به منظور احداث دوباب مغازه بازیربناي 54/85 

  مترمربع
واحداث  بالکن در حد1/3 بازیربناي 17/55 مترمربع صادرگردیده وبراي آن گواهی عدم 

. خالف بدون افزایش بنا به شماره 511228  مورخه 97/4/3 دریافت نموده اند
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده که یکباب به شغل آجیل فروشی  داراي تابلوي بنر داراي 
نورپردازي به ابعاد حدود 1متر ×3متر  وباب دیگر فاقد فعالیت می باشد وبا توجه به نقشه 

برداري ارائه شده
درهمکف بسطح 0/31 مترمربع مازادبرتراکم ودربالکن بسطح 1/9 مترمربع افزایش  که از   
مقدار فوق بسطح 1/07 مترمربع مازاد بریک سوم وبسطح 0/83 مترمربع  درحد یک سوم 

 . می باشد
ضمنا راه پله بالکن بصورت فلزي گرد اجرا شده  وحفره راه پله جزء زیربناي بالکن محاسبه 

 نگردیده است
حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند و در حد مغازه رعایت عرض معبر گردیده 

. .مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

96
6

با عنایت به اینکه براي بناي مورد نظر قبالً راي بدوي به شماره 3.94.11163 مورخ 
94.02.16 مبنی بر تخریب  صادر گردیده  و مجدداً پرونده به صورت بدوي از سوي 
شهرداري ارسال گردیده لذا قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد و شهرداري باید به 

تکلیف خود در جهت اجراي حکم اقدام نماید.    

ردتخلف 260.83  0
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 3/97/22069 بدوي بلوار امام  
رضا(ع) 
کوجه 
طالقانی 
انتهاي 

کوچه ششم
   

3-3-10364-219-1-0-0 96
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 نسقی و برابر نقشه برداري به سطح 83.02 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی بوده که در  *-*
مرحله اتمام اسکلت و سربندي متوقف گردیده شده است

 در خصوص اعیان احداث داراي سوابق گزارش به شرح ذیل  می باشد *---*
 به سطح 141.51 متر مربع  داراي خارج تراکم می باشد -1
 به سطح 119.32 متر مربع داراي داخل تراکم می باشد -2

سال وقوع تخلف 1393 می باشد -3
رعایت 2 واحد پارکینگ مسکونی می گردد -4

برابر طرح تفصیلی قدیم به سطح 0.03 متر مربع از ایعان در تعریض واقع شده بوده  *--*
است

برابر طرح تفصیلی جاري به سطح 28.03 متر مربع از اعیان در هر طبقه ( در  *----*
 مجموع به سطح 84.09 متر مربع ) از اعیان در تعریض می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

96
7

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 0.5 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 85,125,600(هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50.67  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/15 3/97/22070 بدوي جاده انزلی   
علیزاده - 
بن سوم

3-3-10093-35-1-0-0 96
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  169  مورخه  
1396/11/15  می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی بصورت 3 طبقه روي پیلوت 

در3  واحد مسکونی
با زیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  528/2  مترمربع صادرگردیده عملیات 

 : ساختمانی درحد سفت کاري  است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 50/07  مترمربع ( هرطبقه 16/69  

مترمربع  ) همچنین سطح راه پله درطبقات بسطح 0/6 مترمربع ( هرطبقه بسطح 0/2 
 مترمربع ) کاهش و

تبدیل به بناي مفید مازاد برتراکم گردیده  ورعایت 3 واحد پارکینگ میگردد ودیوارگذاري 
.  محوطه انجام نشده

ضمنا درهمکف وزیرشیروانی بسطح 17/22 مترمربع نسبت به زیربناي پروانه داراي کاهش 
 بنا می باشد

 . حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

96
8

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 4434000(چهار میلیون و  چهارصد و  سی و  چهار هزار )  ریال صادر 
می گردد.

جریمه 14.78  2
 

150000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/18 3/97/22071 بدوي پیرکالچاي  
 امام حسین

3-1-10309-100-1-0-0 96
9

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 
1,209,300(یک میلیون و  دویست و  نه هزار و  سیصد) ریال صادر می گردد. و در 

خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 80.62  0.1
 

150000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي  **--**
 ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 96.90مترمربع

که از بابت آن داراي مجوز دیوارگذاري به صورت نسقی و پرونده درآمدي به شماره **--**
.2216 می باشد

از بابت اعیان یک ونیم طبقه دوبلکسی در یک واحد فاقد سابقه در شهرداري می **--**
.باشد

.اسکلت بتن آرمه با قدمت سال 74 می باشد**--**
.رعایت یک واحد پارکینگ می گردد**--**

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 388مورخ 97/08/12 به مساحت 22.24مترمربع از **--**
ملک در تعریض گذر 16متري حد غرب قرار دارد که از این مقدار 16.11مترمربع از اعیان در 

 همکف و نیم طبقه
.و 6.13مترمربع از عرصه می باشد**--**

با توجه به عرصه اصالحی باقیمانده 80.62مترمربع از عیان داخل تراکم و 14.78**--**
مترمربع مازاد بر تراکم است.(مجاز %80-80)

********************************************------------
*************************

گفتنی است 3مترمربع مساحت سرویس بهداشتی به صورت مازاد بر تراکم به دلیل **--**
 سحو قلم در فرم تحلیل وارد نشده

.و در متراژ راي کمیسیون لحاظ نشده است**--**
.مراتب جهت  استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

96
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تجدیدنظرخواهی خانم ملوك امانی نسبت به راي بدوي شماره 
2/95/18596 مورخ 95/11/11صادره از شعبه دو کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، 

که از سوي شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9609970900802596 مورخ 97/10/20 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، 

پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت 
اجابت خواسته دیوان، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی دوباب مغازه ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره 183369 مورخ 97/09/24 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 9.675.000 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 1935000(یک میلیون و  نهصد و  
سی و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.35  0
 

112500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/10/11 3/97/22075 رسیدگ
ي 

 مجدد

متحدین  
شهداء 
بیست 

وپنجم-متح
دین

3-3-10243-1-1-0-0 970

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، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، 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 28.5 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
320,569(سیصد و  بیست هزار و  پانصد و  شصت و  نه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.5  0.1
 

112500  , 1378 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 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,225,125(یک 
میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 10.89  1
 

112500  , 1378 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 .احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 54 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر یکباب خانه یک اشکوبه و دوباب مغازه فاقد بالکن (یکباب فاقد  

 .فعالیت  و باب دیگر باطري فروشی اتومبیل )
طبق کروکی نقشه برداري ارائه شده عرصه بمساحت 56.99 متر مربع ,1-اعیان مسکونی 
بسطح 33.89 متر مربع .2-دو باب مغازه بمساحت هاي 12.54 و 6.81 متر مربع .3- داراي 

. سایبان در معبر بسطح حدود 5.5 متر مربع
. حداقل مساحت مسکونی و حداقل بعد یکباب از مغازه ها رعایت نگردیده است

.با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ
در خصوص موارد مذکور داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد بشماره 22075 - 97/10/11 

 . مبنی بر جریمه و سوابق در واحد خالف میباشند
طبق خط پروژه پیوست بشماره 2149 بسطح حدود 3.95 متر مربع از اعیان در ضلع جنوب 

.در تعریض کوچه 8 متري و پخ دوگذر قرار دارد
.مورد درخواست استعالم اداره راه و شهرسازي.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

970

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، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي ، به 

استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 89.89 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  

27865900(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار و  نهصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.89  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 3/97/22076 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوچه 
پائیزان 
انتهاي 

فرعی سوم  
دو راهی 
 سمت چپ

3-3-10217-378-1-0-0 971

تجدید نظرخواهی مالک نسبت به دادنامه بدوي درخصوص احداث یک واحد سوئیت 
در همکف،وارد و موجه نمی باشد زیرا به جهت ایجاد دو واحد کسري پارکینگ 
مسکونی و عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، راي مذکور صحیحا و خالی از 
منقصت قانونی اصدار یافته و خدشه اي بر مبانی و ارکان آن متصور نمی باشد 

،بنابراین با توجه به مراتب مذکور با رد اعتراض، دادنامه بدوي مبنی بر تخریب سوئیت 
در همکف و تبدیل آن به پیلوت،عینا تایید می گردد.الزم به ذکر است به استناد 
گزارش کارشناس شهرداري مورخ 97/08/19،با فرض  تخریب سوئیت، دو واحد 

پارکینگ مسکونی تامین گردیده بنابراین موضوع کسري دوواحد پارکینگ منتفی 
میگردد.

ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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10:41زمان 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، 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  697081500
(ششصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 149.91  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 3/97/22076 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوچه 
پائیزان 
انتهاي 

فرعی سوم  
دو راهی 
 سمت چپ

3-3-10217-378-1-0-0 971

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً، مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه ارائه شده 
 .  به مساحت عرصه 125/55    مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان دو طبقه  که درخصوص

همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 62/66 مترمربع. که از مقدار فوق بسطح  -1
6/33 مترمربع عدم رعایت ابعاد پاسیو بوده ودر آن حد داراي پنجره واشرافیت به پالك 

 . مجاور می باشد
 . همکف بصورت پارکینگ وراهرو وراه پله بازیربناي 57/22 مترمربع -2

طبقه اول بصورت دو واحد مسکونی بازیربناي 119/88مترمربع با نوع اسکلت بتنی  -3
وقدمت سال 1393  که از مقدار فوق بسطح 6/33 مترمربع عدم رعایت ابعاد پاسیو بوده ودر 

 . آن حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد
براي 3 واحد مسکونی رعایت یکواحد پارکینگ مسکونی گردیده وکسري دو واحد  -3

 . پارکینگ مسکونی دارند
کسري حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی بسطح 54/33 مترمربع دارند .  -4
ومساحت   R112 توضیح اینکه با عنایت به طرح تفصیلی جدید وقرار گرفتن ملک درپهنه

 باقیمانده کمتر از 100 مترمربع تراکم همکف
مورد استفاده 123/95 % وتراکم طبقات 80%  مورد استفاده 234/98 %   که از کل    80%
زیربنا بسطح 149/91  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 89/89 مترمربع درحد می باشد .  

 داراي گزارش درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه
تجدید نظر مورخه 97/10/11 کمیسیون محترم ماده صد درخصوص پیلوت درهمکف ودو  

واحد میکونی درطبقه اول محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص سوئیت محکوم به اعاده به 
 . پیلوت گردیده

حال با عنایت به تخریب قسمتی از دیوار سوئیت برابر نقشه ووضع موجود  وتبدیل آن به 
 . پیلوت را نموده که بشرح ذیل می باشد

همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 61/91مترمربع. که از مقدار فوق بسطح 6/33  -1
مترمربع عدم رعایت ابعاد پاسیو بوده ودر آن حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می 

 . باشد
 . همکف بصورت پارکینگ وراهرو وراه پله بازیربناي 57/97مترمربع -2

طبقه اول بصورت دو واحد مسکونی بازیربناي 119/88مترمربع با نوع اسکلت بتنی  -3
وقدمت سال 1393  که از مقدار فوق بسطح 6/33 مترمربع عدم رعایت ابعاد پاسیو بوده ودر 

 . آن حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد
براي 3 واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی گردیده وکسري یکواحد  -3
پارکینگ مسکونی دارند . وبرابر وضع فوق بسطح 104/42 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 

971
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. 135/36 مترمربع درحد تراکم دارند
ضمنا برابر خط پروژه اصالحی  به شماره 731 درحد جنوب کوچه بصورت 6 متري دراین حد 
فاقد عقب نشینی  وکوچه حد شمال نیز  بصورت 6 متري وتا ارائه سند مالکیت  بسطح 

 28/82 مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار
فوق  بسطح 5/66 متر مربع از عرصه  وبسطح 23/16 مترمربع از اعیان احداثی درهرطبقه  

  . برروي آن می باشد .  .  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 238593600(دویست و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  نود 

و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 47.34  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 3/97/22085 تجدید 
نظر

رسالت  
استخر  حق 

شناس

3-2-10181-106-1-0-0 97
2

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 189 مورخ 96/12/13 در 3/5 طبقه ( با 
 احتساب شش واحد مسکونی ) به زیربناي 832/15 متر مربع

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفید کاري می باشد و برابر سوابق داراي 
گواهی عدم خالف بشماره 511065 مورخ 97/01/29 (در حد پیلوت و بدون تخلف) است
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و پالن نقشه برداري تفکیکی پیوست داراي 

:توسعه بنا بشرح زیر می باشد
در همکف بمساحت 3/45 متر مربع توسعه بنا دارد *---*

در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 13/54 متر مربع  (در مجموع بسطح 40/62  *---*
  متر مربع) توسعه بنا دارد همچنین

در مجموع طبقات (اول تا سوم ) بسطح 3/27 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید 
.مسکونی تبدیل شده است

در زیرشیروانی بمساحت 12/32 متر مربع کاهش زیربنا دارد ضمنا بسطح 0/9 متر  *---*
مربع از سطح انباري ها مازاد بر مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر انباري) می باشد

توسعه بناي مذکور بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است تایید نهایی پارکینگ  *----*
هاي احداثی پس از اجراي کامل ساختمان (کف سازي،احداث درب و ...) و در زمان پایانکار 

انجام خواهد پذیرفت
.مراتب جهت اقدامات بعدي بحضور 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 ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2/5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 995,484,000(نهصد و  نود و  پنج میلیون و  
چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 118.51  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/29 3/97/22086 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 
انصاري  
شاهد

3-2-10065-1-1-0-0 97
3

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 83815200(هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 49.89  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 101 مورخه 96/5/14  
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  49/89   مترمربع بصورت 4 طبقه روي 

 پیلوت در 4  واحد مسکونی
بازیرشیروانی بصورت 4 باب انباري بازیربناي کل  501/41  مترمربع صادرگردیده عملیات 

 : ساختمانی درحد نازك کاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 14/88 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات بسطح 97/08  مترمربع  (  هرطبقه 24/27   -2
 . مترمربع )

تبدیل راه پله به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 6/55 مترمربع  (  هرطبقه  1/31   -3
 . مترمربع )

باتوجه به افزایش بناي فوق بسطح 14/88  مترمربع مابه التفاوت کسري حد نصاب فضاي  -4
باز براي واحدهاي مسکونی دارند .  رعایت پارکینگ وعقب نشینی گردیده ، همچنین 

 درزیرشیروانی بسطح 5/68  مترمربع
کاهش بنا دارند   . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد
با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 

موضوعا منتفی است.
سایر 25  0

 
1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/15 3/97/22092 بدوي بلوار  

انصاري 
پارس دوم 
نبش ك 
مریم

3-3-10025-30-1-0-0 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

توضیحات بازدید احترامادر اجراي تصمیم مورخه 97/5/27  کمیسیون ماده صد  مکان ارائه شده توسط 
متقاضی  بصورت یکباب ساختمان مسکونی نسقی  یک اشکوبه ویکباب مغازه به مساحت 

 عرصه  تقریبی  150 متر مربع
: بازیربناي  می باشد که درخصوص 

ساختمان مسکونی ویالیی بدون مجوز  بازیربناي 115 مترمربع با نوع مصالح بلوك و  -1
 .    براساس تاریخ نصب کنتور باقدمت سال 1356

یکباب مغازه فاقد فعالیت بدون مجوز  بازیربناي 18 مترمربع  وبانوع اسکلت فلزي  -2
وقدمت سال 1392  با کسري یکواحد پارکینگ تجاري داراي راي تجدیدنظر ماده 100 به 

شماره 3/94/16515مورخ 94/12/01
.مبنی برپرداخت  جریمه براي منزل مسکونی و تخریب براي  مغازه می باشد 

متعاقب آن برابر سوابق موجود   مالک نسبت به تخریب  سربندي  وسقف ودیوار حد غربی 
اقدام نموده   و به دلیل عدم پرداخت جریمه داراي راي استنکاف از پرداخت جریمه به 

 شماره 5310 مورخه 95/8/19
می باشد که محکوم به تخریب بناي مسکونی نیز  گردیده است . حال با عنایت به بررسی 
مجدد به عمل آمده مالک اقدام به احداث مجدد مغازه فوق بازیربناي حدود 18 مترمربع 

مازاد برتراکم  با ارتفاع حدود 3 متر
 . وبا قدمت سال 1397  را نموده وکسري یکواحدپارکینگ تجاري نیز دارند

ضمنا باتوجه به انعکاس ملک برروي خط پروژه شماره 2210 تا ارائه سند مالکیت بسطح 
حدود 31/82مترمربع داراي عقب نشینی  که از مقدار فوق بسطح حدود 8 مترمربع از مغازه  

   می باشد
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

97
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 583,531,200(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  سی 

و  یک هزار و  دویست) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 99.24  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22107 تجدید 
نظر

امین  
الضرب 

پشت انبار 
قند وشکر 
انتهاي 
کوچه 
   پروین

3-2-10070-16-1-0-0 97
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  ( ملک شاکی )  داراي پروانه ساختمانی شماره  21 
مورخه 95/4/14 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  3طبقه روي 

پیلوت در 3  واحد مسکونی وزیر
شیروانی بصورت انباري  بازیربناي کل 353/9   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به 

 :  اتمام رسیده ودرخصوص
 .  افزایش بنا ي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 22/77 مترمربع  -1

 . افزایش بنا ي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 76/47  مترمربع  -2
رعایت عقب نشینی وپارکینگ برابر ضوابط پروانه گردیده ضمنا نقشه هاي پروانه بدون 

آسانسور بوده ودراجرا آسانسور نصب گردیده است . همچنین درزیرشیروانی بسطح 4/44  
 . مترمربع کاهش بنا دارند

و درب حد شمال از 4 متر به 4/6  افزایش یافته  ودرصورت اصالح تاثیري درپارك حاشیه  
اي ندارد داراي گزارش وبراین اساس براي آن گواهی عدم خالف بشماره 516555 مورخه 

 98/4/23 صادرگردیده
خالف جدیدي  مشاهده نگردید ودرحد غرب ملک متقاضی شخصی درحال احداث بنا می 
باشد که براي آن پروانه ساختمانی شماره 42  مورخه 95/6/3 بصورت 4/5 طبقه در3 واحد 

مسکونی صادرگردیده که در
بازدید اولیه بعمل آمده برخالف مدلول پروانه آرماتوربندي ستونها انجام شده بود ودرمحله 
دوم درمورخه 98/5/16 نسبت به رفع خالف اقدام نمود وستونها را جمع آوري نمود که در 

صورت اجراي مجدد قابل
گزارشمی باشد و جزئیات ملک متشاکی دردرخواست شماره 523429 گزارش گردیده است  

 . . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

97
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
32,454,000(سی و  دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 54.09  0.75
 

800000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/22 3/97/22127 بدوي رشت 
خیابان 

ارشاد کوچه 
شالیزار بن 
بست پنجم 
س شیوا

3-3-10466-152-1-0-0 97
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 یک  برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 20,000,000(بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

800000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 200382 مورخ 97.10.17 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 7,366,400(هفت میلیون و  سیصد 

و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 92.08  0.1
 

800000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 3/97/22127 بدوي رشت 
خیابان 

ارشاد کوچه 
شالیزار بن 
بست پنجم 
س شیوا

3-3-10466-152-1-0-0 97
6

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه 2 طبقه  در 2 واحد مسکونی 
 طبق سایت پالن و پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی به عرصه  حدود 75 متر مربع
که از بابت احداث آن مدرکی ارائه ننموده است طبق قبض برق ارائه نموده قدمت ساختمان 

:سال 1387/05/16 میباشد و شامل
همکف بسطح  75 متر مربع شامل پیلوت جهت پارکینگ و  یک واحد مسکونی -1

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بسطح 71.17 متر مربع -2
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشدشایان ذکر است که قسمتی از  -3

. سربندي بسمت پالك حد شرق میباشد
با توجه به خط پروژه 785 فاقد عقب نشینی از کوچه 6 متري حد غرب میباشد

سطح اشغال موجود 100% و سطح اشغال مجاز 80 % میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پرداخت خالف آن را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي رضا میرزایی دهکا و شرکا، پس از مالحظه 
جامع محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي، تجدید نظر و 

همعرض و توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري، 
جهت بررسی اصول سه گانه شهرسازي، فنی و بهداشتی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري ، قرار امر کارشناسی صادر  و  پس از وصول نظریه مزبور به شماره 30879 
مورخ 97.02.24   ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و 
بهداشتی، اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي همعرض به شمارة صدراالشاره 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

0.1 برابر ارزش معامالتی نسبت به داخل تراکم به مساحت 154.51مترمربع به مبلغ 
18541200(هجده میلیون و  پانصد و  چهل و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 154.51  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 3/97/22131 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهداء -  
متحدین -  
25 متري 
شمالی    
مطهر - بن 
بست مطهر 
- س - 
پرمهر

3-3-10235-15-1-0-0 97
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 خارج از تراکم به مساحت 149.68 مترمربع با نقض رأي همعرض به شمارة 
صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 359,232,000(سیصد و  پنجاه و  نه 
میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.68  2
 

1200000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/25 3/97/22131 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهداء -  
متحدین -  
25 متري 
شمالی    
مطهر - بن 
بست مطهر 
- س - 
پرمهر

3-3-10235-15-1-0-0 97
7

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 
نماید.

سایر  0
 

1200000  , 1387 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,000,000

(نود میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50  1.5
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی که از بابت احداث یکباب ساختمان 3 طبقه 
با زیربناي 312 متر مربع  و 2 واحد کسري پارکینگ داراي راي  کمیسیون هم عرض  بشماره 
ف 780 مورخ  1394/04/16 و متعاقب آن داراي راي دیوان عدالت اداري مبنی بر رسیدگی 

.میباشد
برابر کروکی معماري  موجود در پرونده خالف یک باب خانه داراي عرصه با مساحت حدود  
.103/75 مترمربع شامل یکباب ساختمان 3 طبقه با قدمت سال 1387 بصورت زیر میباشد

همکف شامل راهرو و و 2 عدد  راه پله  دسترسی به طبقات و یک واحد مسکونی و  -1
یکباب انباري

طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی  بانضمام راه پله -1
طبقه دوم بصورت یک واحد مسکونی  بانضمام راه پله  -2

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3
ضمنا در حد غرب  2 متر عرض حیاط خلوت  در  طبقات اول و دوم رعایت نمیگردد  ( عرض 
موجود حدود 1/40) که در طبقه دوم داراي یک پنجره کوچک جهت سرویس بهداشتی 

.میباشد که داراي اشرافیت نمیباشد
.شایان ذکر است که راه انباري واقع در همکف از کوچه میباشد
سطح اشغال موجود 100% و سطح اشغال مجاز 70% میباشد

. با توجه به خط پروژه 2056پیوست فاقد  عقب نشینی  از کوچه 6 متري می باشد 
.مراتب  با توجه به نامه  شماره  ش ر 190805 مورخ  1397 تقدیم حضور میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 خسرو جامی با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در آن و با درنظر گرفتن موارد نقض شعبه 

محترم 14 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
جهت بررسی و اعالم سال وقوع تخلف، و وصول نظریه کاشناس رسمی دادگستري به 
شماره 52902 مورخ 97.03.24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر اینکه 
زمان وقوع تخلف سال 1394 می باشد، و با توجه به اینکه ارزش معامالتی سال 94 با 
ارزش معامالتی سال 95 ( که در راي تجدیدنظر لحاظ شده ) یکسان است لذا رأي 
تجدیدنظر به شماره فوق الذکر را مورد تأیید و مطابق موازین قانونی دانسته ضمن 
حفظ ضرایب در راي مذکور، صرفاً با اصالح سال وقوع تخلف و مساحت هاي اعمال 
شده نسبت به افزایش بنا در همکف به مساحت 34.98 مترمربع، طبقه مازاد ( طبقه 

دوم ) به مساحت 145.19مترمربع ( شامل 13.6 مترمربع کنسول به سمت معبر )، طبقه 
مازاد ( طبقه سوم ) به مساحت 158.09مترمربع ( شامل 13.6 مترمربع کنسول به 
سمت معبر )، راه پله به بام به مساحت 9.28 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 

13.32 مترمربع، حکم به اخذ جریمه به مبلغ 2237332000(دو میلیارد و  دویست و  
سی و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر می نماید.

جریمه 360.86  2
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/06 3/97/22134 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
مدرس 
روبروي 

 دادگستري

3-2-10251-14-1-0-0 97
8

با توجه به مراتب فوق در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري (نمایشگاه اتومبیل ) به 
مساحت 86.95 متربع، تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري به مساحت 58.86 مترمربع، 
ضمن حفظ ضریب در راي تجدیدنظر، صرفاً با اصالح سال وقوع تخلف حکم به اخذ 

جریمه به مبلغ 1,356,033,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  سی 
و  سه هزار ) ریال صادر می نماید.

جریمه 145.81  3
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به مراتب فوق در خصوص چهار واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد 
کسري پارکینگ تجاري، ضمن حفظ ضریب در راي تجدیدنظر، با اصالح سال وقوع 
تخلف حکم به اخذ جریمه به مبلغ 697,500,000(ششصد و  نود و  هفت میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر می نماید.

جریمه 150  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

تخلفات جدید در قالب پرونده بدوي ارسال گردد. سایر 389.47  0
 

3100000  , 1394 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی   بصورت یک قطعه  زمین بوده که برابر  بند 5 مورخ 
74/7/12 کمیسیون ماده 5   ازفضاي سبز به مسکونی تغییرکاربري یافته

ومتعاقب آن برابر بند 3 مورخه 93/12/5 مصوبه کمیسیون ماده 5  از مسکونی به تجاري   
 مسکونی بصورت یک طبقه مسکونی برروي یکباب مغازه به میزان 49/21 مترمربع موافقت
وبراي آن پروانه ساختمانی به شماره 1 مورخه 94/2/21 بارعایت عقب نشینی  درحد شرق 
 بسطح 16/3مترمربع ودرحد غرب بسطح 35/26 مترمربع جمعا بسطح 51/56 مترمربع

و بااستفاده از سقف تراکم بسطح 21/47 مترمربع بایکباب مغازه بسطح  48/68 مترمربع و  
یکواحد مسکونی بازیربناي کل 203/71 مترمربع صادرگردیده  که پروانه فاقد اعتبار میباشد 

 ومتعاقب آن براساس خط پروژه اصالحی عقب نشینی
از حد شرق ملک فوق حذف و درآن حد فاقد عقب نشینی اعالم گردیده  که طی بازدید 
بعمل آمده با توجه به خط پروژه جدید اصالحی در حد شرق در  طبقه همکف واول  فاقد 
عقب نشینی و مالک درطبقات دوم وسوم اقدام به احداث کنسول( از نوع فلزي) درکوچه 

 .نموده است
و با توجه به عقب نشینی   سقف تراکم اعطایی در زمان پروانه بسطح 13/32 متر مربع ( 

.4/46 متر مربع بصورت تجاري و بسطح 8/86 مسکونی)  میگردد
عملیات ساختمانی در حد  نازك کاریست و در همکف و یکی از واحدهاي طبقه دوم   در 

: حال بهره برداري میباشد و از بابت
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 39/46 مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -1 
 . . 24/16 مترمربع با توجه به کاهش حریم کابل برق درکاربري حریم فضاي سبز می باشد

تبدیل پیلوت به تجاري بصورت توسعه تجاري داراي پروانه بسطح 78/19 مترمربع -2
 . تبدیل واحد مسکونی درطبقه اول به بالکن تجاري بسطح 58/56 مترمربع -3

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقه دوم بصورت دو واحد  -4
مسکونی به کسر راه پله پروانه  بسطح 142/99 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 24/16 
 . . . مترمربع با توجه به کاهش حریم کابل برق درکاربري حریم فضاي سبز می باشد

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقه سوم بصورت دو واحد  -5
مسکونی  بسطح 155/89 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 24/16 مترمربع با توجه به کاهش 

. . . حریم کابل برق درکاربري حریم فضاي سبز می باشد
 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 9/42 مترمربع -6

به  تعداد چهار واحد کسري پارکینگ تجاري وبراي 4 واحد مسکونی کسري چهار واحد  -7
 . پارکینگ مسکونی دارند

باتوجه به تبدیل واحد مسکونی به بالکن تجاري داراي افزایش مجدد  واحدهاي مسکونی  -8
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 . به 4 واحد می باشد  که زیربناي آنها بصورت افزایش بنا در آیتم هاي 4و5 گزارش گردیده
 . توضیح اینکه در طبقه اول بسطح 13/15 مترمربع کاهش بنا دارد -9

داراي گزارش  راي تجدید نظر  بشماره3/95/18865 مورخ 1395/10/11  و متعاقب آن  
داراي دیوان عدالت اداري مبنی بر رسیدگی مجدد میباشد. شایان ذکر است که در راي 

.صادره بسطح 4 متر مربع راي اضافه تر نسبت به موارد فوق صادر گردیده است
حال طی بازدید و بررسی بعمل آمده   و طبق  آخرین نقشه برداري تفکیکی ارائه شده از 

.سوي متقاضی  داراي مغایرت هاي زیر نسبت به پروانه صادره میباشد
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 34/98 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -1
4/81مترمربع با توجه به کاهش حریم کابل برق ( 1ز 13 به 8 متراز فاز کناري) درکاربري 

 . فضاي سبز( بر اساس کاربري هاي زمان صدور پروانه)می باشد
تبدیل پیلوت به تجاري بصورت نمایشگاه اتومبیل  ( بانضمام آبدارخانه)  بسطح 86/95  -2

 مترمربع
کاهش  زیربناي در طبقه اول بسطح 12/51 متر مربع   و  تبدیل واحد مسکونی طبقه اول  -3

 به بالکن تجاري نمایشگاه اتومبیل  بسطح 58/86 مترمربع
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات  مجاز پروانه  درطبقه دوم بصورت دو  -4
واحد مسکونی به کسر راه پله  به بام زمان صدور  پروانه  بسطح 145/19 مترمربع ( که از این 
مقدار بسطح  13/60   متر مربع بصورت کنسول ( به عمق حدود 0/70 متر )  بسمت معبر 

میباشد )
که از مقدار فوق بسطح 4/94 مترمربع با توجه به کاهش حریم کابل برق درکاربري حریم 

. فضاي سبز می باشد
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقه سوم بصورت دو واحد  -5
مسکونی  بسطح 158/09 مترمربع ( که از این مقدار بسطح  13/60   متر مربع بصورت 

کنسول ( به عمق حدود 0/70 متر )  بسمت معبر میباشد )
که از مقدار فوق بسطح 4/94 مترمربع با توجه به کاهش حریم کابل برق درکاربري حریم 

 . فضاي سبز می باشد
 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 9/28 مترمربع -6

تبدیل محوطه به محوطه تجاري در مابقی عرصه (محوطه نمایشگاه اتومبیل  بسطح     -7
345/27 متر مربع  ( که از این مقدار بسطح  206/86 متر مربع در حریم  کابل فشار قوي  و 

(.بسطح 27/50 متر مربع هم در حریم  برق و هم درقسمت 2متر عقب سازي میباشد
به  تعداد 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی  دارند .  و برا ي نمایشگاه اتومبیل 6 واحد  -8
پارکینگ  مورد نیاز میباشد که   به تعداد 3 پارکینگ  در  نمایشگاه و یک  واحد در داخل  
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.محوطه تامین ( مطابق نقشه پیوست) و 2 واحد کسري پارگینگ تجاري دارد
با توجه به اینکه  تخلف صورت پذیرفته  بیش از 5% زیربنا صادره میباشد  بسطح 13/32  -9
متر  مربع ( 4/46 متر مربع بصورت تجاري و بسطح 8/86 مسکونی) بصورت تخلف سقف 

.تراکم اعطایی دارند
با عنایت به بند 3 صورتجلسه مورخه 93/12/5 کمیسیون ماده 5 پروانه فوق با رعایت  -10
عرض محور 51 متر از آکس محور 25/5 مترو  با رعایت 2متر عقب سازي از آکس 25/5 متر 

و رعایت حریم برق  صادرگردیده
که متقاضی در محدوده2 متر  عقب سازي و حریم برق اقدام به دیوار گذاري  بطول44/20  

. متر نموده است و در حال حاضر در تصرف متقاضی میباشد
شایان ذکر است که  یکی از واحدهاي  طبقه دوم ( بسطح 86/34) بصورت دفترخانه ( در 

اجاره شخص دیگري) در حال استفاده  میباشد که بنا به اظهار مالک   قصد جمع آوري آن را 
.دارند که در زمان پایانکار  ملزم به جمع آوري آن وتبدیل به مسکونی میباشد
.که در صورت عدم جمع آوري تخلف و کسري پارکینگ آن قابل بررسی میباشد

ضمنا داراي یک پله در شارع ( حد شرق ) میباشد
مراتب با توجه به  تصمیم  کمیسیون ماده 100   بشماره 3/97/21085 مورخ 1397/04/30  

.جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
***********                  *************                  *************           

***************
که از بابت تخلفات ذکر گردیده داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد  بشماره  ****

 3/97/22134 مورخ 1397/11/06 میباشد که در راي ازبابت
موارد تخلف شماره 7 ( تبدیل محوطه  به محوطه تجاري ) و شماره 10 ( دیوارگذاري)  راي به 
ارسال پرونده در قالب پرونده بدوي داده شده است و از بابت بقیه موارد راي به جریمه داده 

.شده است
ضمنا با توجه به عدم راي در خصوص محوطه تجاري  ردیف مربوط به مساحت محوطه تجاري 
در کاربریهاي مو جود حذف گردیده و در جدول به دلیل عدم راي  جهت  تحلیل درآمدي  

.درج نگردیده است
مراتب  با توجه به درخواست واحد تخلفات و واحد درآمد  جهت تکمیل فرم تحلیل در 

*****.آمدي برحسب راي مذکور جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
*************

با توجه به اینکه پروانه بصورت کاربري مسکونی بوده  در فرم تحلیل کاربري مجاز 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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 36960000(سی و  شش میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/11/02 3/97/22137 بدوي مدرس-  
پشت میدان 

تره بار 
داخل کوچه 
برنجکوبی 
اشکوري
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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 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  , 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 1.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

سوم(عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 137,188,800(یکصد 
و  سی و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 27.22  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

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 همکف الی 

طبقه دوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 67,132,800
(شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 19.98  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 ااحتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 151 به تاریخ 96/10/07 به صورت 3.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با 

زیربناي 748.44 مترمربع می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 510332 به تاریخ 96/12/14 در مرحله اتمام سقف  *-*

 اول و بدون افزایش بنا می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *--*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *---*
 اضافه بنا در همکف به سطح 3.03  متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول و دوم  در مجموع به سطح  13.54 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
6.77 مترمربع )

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 26.57 متر مربع که از این مقدار به سطح 19.80 متر  -3
 مربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  0.85 متر مربع و  -4
طبقات در مجموع به سطح 3.21 مترمربع (طبقه اول و دوم هر کدام به سطح  1.28 متر مربع 

و سوم به سطح 0.65 متر مربع  )
با توجه به عدم رعایت ضوابط تامین پارکینگ ، پارکینگ قطعه شماره 3 حذف می باشد  -5

 و بر همین اساس داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 22 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-*
رعایت  پوشش نماي جانبی مناسب  در زمان پایان کار الزامی می باشد *--*
درب ماشین روحد شرق به طول 4 متر و 3 متري نصب شده است *----*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------* 
مراتب جهت پاسخگویی به  تصمیم شماره 3/97/21951 به تاریخ 97/09/24 کمیسیون ماده 

صد - شعبه 4 به حضور تقدیم می گردد
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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 یک واحد کسري پارکینگ ضمن تخفیف و تقلیل جریمه از ضریب  1.5 به 
1.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  105,000,000(یکصد و  پنج 

میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد..

جریمه 25  1.25
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 3/97/22138 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري-ولی
عصر  ك 
وحدت - 
فرعی اول

3-3-10507-67-1-0-0 980

در خصوص اعتراض آقاي جمشید پورنقی نودهی 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 با ملحوظ قرار دادن تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 25.37 مترمربع ( از 

این مقدار 2.7 مترمربع به صورت بارانداز جهت تامین پارکینگ )، اضافه بنا در  
طبقات اول و چهارم هر یک به مساحت 22.67مترمربع، راه پله به بام به مساحت 3.1 
مترمربع،  ضمن تخفیف و تقلیل جریمه از ضریب  1.5 به 1.25 برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  500,430,000(پانصد میلیون و  چهارصد و  سی هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 119.15  1.25
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

راي بدوي عیناً تایید می گردد. ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص تراکم اعطائی راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 72.42  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً  پالك تعرفه شده داراي  پروانه ساختمانی نسقی  بشماره 181مورخ **--**
1393/12/28 بصورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کلی 421.83 متر مربع

که  با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 72.42 متر مربع  و با در نظر گرفتن 5**--**
.% تشویقی آسانسور صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و عرصه عقب نشینی در تملک قرار **--**
:دارد برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  25.37 متر مربع .(2.7 -1
مترمربع بارانداز جهت تامین پارکینگ )

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
90.68 متر مربع  (هر طبقه بسطح حدود 22.67 متر مربع)
. افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 3.10 متر مربع -3

در طبقات اقدام به تبدیل واحد از  از 2 واحد به 4 واحد مسکونی نموده اند که  با توجه به -4
بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي

تعداد واحد  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است  بنابراین فقط تعداد واحد افزایش  
یافته به کمیسیون اعالم گردیده است.(فقط آجر چینی انجام شده است)

.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
 اضافه بناي سقف تراکم بسطح 72.42 متر مربع -6

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

980

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي مرتضی قلیزاده امامزاده 
هاشمی و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  افزایش بنا در همکف به مساحت 
81.26 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 546,067,200(پانصد و  چهل و 

 شش میلیون و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 81.26  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/29 3/97/22139 بدوي بلوار امام  
خمینی  
سندي ب 

اول

3-3-30219-8-1-0-0 981

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/207  - 96/12/20 بصورت 3.5   -

طبقه در 9 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 1368.77  متر مربع بهمراه انباري در زیرشیروانی . با تائید 16 واحد پارکینگ  . صادر   -

 . گردیده است
در خصوص اضافه بنا در حد اجراي ستون همکف بسطح 80.26 متر مربع داراي راي   -

 . جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده صد و سوابق در واحد خالف میباشند
 . عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري میباشد -

 . طبق نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح زیر است -
- - 

 . کاهش بنا در  همکف بسطح 0.97 متر مربع نصبت به راي کمیسیون -
 . تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 1.09 مترمربع -

افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح مجموعا بسطح 183.33 متر مربع (هر طبقه  -
 بسطح 61.11 متر مربع )

اضافه بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 36.01 متر مربع ( که  بسطح 28.62 متر مربع  -
بصورت انباري بیش از 5 متر مربع )

 . پارکینگ مورد نیاز رعایت گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است -

بر اساس ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي سبز به ازاي هر واحد 10 متر مربع میگردد -  -
 . داراي کسري فضاي باز بسطح 38.55 مترمربع

 . هر گونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح در کمیسیون ماده صد میباشد -
 . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف تقدیم میگردد  -

981

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي جعفر دوستی پور شیرکوهی 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 4/41 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
6835500(شش میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 4.41  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/11/09 3/97/22140 بدوي بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-178-1-0-0 98
2
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا مر حله 
اول صادره به شماره 116 به تاریخ 96/07/12 می باشد

داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم به شماره 510264 به تاریخ 96/12/12 در مرحله  *---*
اجراي نازك کاري و بدون تخلف بنا برابر گزارش می باشد

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

: داراي تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *--*
توسعه بنا در طبقه اول به سطح 2.49 متر مربع ( به دلیل استفاده سایبان در همکف به  -1

عنوان تراس غیر مسقف در طبقه )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.48  متر مربع و در  -2

 طبقات در مجموع به سطح 1.44 مترمربع  ( جهت محاسبات درآمدي )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر    -3
 انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.44 مترمربع می باشد  ( جهت محاسبات درآمدي )

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب می باشد *---*
از سه واحد پارکینگ تعبیه شده پارکینگ قطعات 2 و 3 پارکینگ می گردد،  *----*
پارکینگ قطعه اول با توجه به حد فاصل داخل به داخل دو ستون به طول 2 متر و ابعاد 
 ستون 40*40 ، هت تایید نهایی ، منوط به نظر مدیریت محترم شهرسازي می باشد

رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *-----*
مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد  *------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

*---------*
با توجه به بازدید مجدد و جانمایی پارکینگ قطعه یک ، سه واحد پارکینگ مورد تائید می 

 باشد

98
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10:41زمان 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 در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 527930000(پانصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  سی هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در خصوص عدم رعایت عرض حیاط 

خلوت شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید . 

جریمه 68.12  0
 2.5 
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22141 بدوي شالکو خ  
احمدزاده 
بن بست 
  سعدي

3-3-10019-10-1-0-0 98
3

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 86 - 93/09/20 بصورت 2.5 
طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي

 . کلی 146.5 متر مربع  صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی باتمام رسیده و برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي افزایش بنا بشرح زیر 

 . است
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 22.42 متر مربع (  که  -1
از مقدار فوق بسطح 9.32 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري )

 
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در طبقه اول بسطح 22.85 مترمربع  (  که از  -2
 مقدار فوق بسطح 9.32 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري )
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در طبقه دوم بسطح 22.85 مترمربع  (  که از  - 3
 مقدار فوق بسطح 9.32 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري )

 .  راه پله به بام اجرا نگردیده است
 . فاقد کسري پارکینگ

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 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 اول الی 
سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 80,455,200

(هشتاد میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 47.89  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22143 بدوي نوري شهدا  
رز- 

تندرست

3-3-10099-12-1-0-0 98
4
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/3 به تاریخ 97/01/26 به صورت 3.5 طبقه و در3  مسکونی با زیربناي 

472.34 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد  *----*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 11.02 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 34.53 مترمربع ( هر طبقه به سطح 11.51  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع به سطح 2.34   -3
 مترمربع

رعایت طول و تعداد درب ماشین رو ( یک لنکه درب 4 متري و یک لنگه درب 3  *--*
متري ) می گردد

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( یک واحد مازاد جانمایی شده  *-----*

 است )
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

98
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

10.61  0
 

219375  , 1383 عدم رعایت عقب نشینی 1397/11/06 3/97/22144 بدوي بلوار 
خرمشهر-ك
وي امام رضا 
-کوچه 
 وحدت

3-3-10391-26-1-0-0 98
5

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 6,932,250(شش میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  دویست و  

پنجاه)  ریال صادر می گردد

جریمه 15.8  2
 

219375  , 1383 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

2,233,895(دو میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  هشتصد و  نود و  پنج) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 101.83  0.1
 

219375  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 3/97/22144 بدوي بلوار 
خرمشهر-ك
وي امام رضا 
-کوچه 
 وحدت

3-3-10391-26-1-0-0 98
5

 و در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات خویش عمل نماید.

ردتخلف  0
 

219375  , 1383 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی  طبق فروشنامه عادي به عرصه بمساحت 
102 متر مربع  طبق نقشه برداري وپالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی  مساحت  عرصه 

 وضع موجود  102/29 متر مربع میباشد
و شامل یکباب خانه دوبلکس باقدمت سال 1383( قبض برق) با زیربناي کلی 117/63 متر  
مربع ( همکف 88/02 متر مربع و نیم طبقه 29/61 متر مربع )و  فاقد کسري پارکینگ 

.میباشد
شایان ذکر است که در حد شرق 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده است ( 
 عرض موجود  متوسط حدود 1 متر ) و در این حد در نیم طبقه داراي پنجره مشرف میباشد
طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه  بشماره 2442 مورخ 1397/10/22  ( 
بپیوست) بسطح 7/81 متر مربع  از عرصه  مشتمل بر اعیان همکف در تعریض  کوچه 8 

. متري میباشد
.ضمناً از اعیان نیم طبقه نیز بسطح  2/80 متر مربع  در تعریض  کوچه 8 متري میباشد

سطح اشغال موجود بر اساس مساحت بعد عقب نشینی  93/16 % و سطح اشغال مجاز  %80 
.میباشد

مراتب  با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21052 مورخ 1397/08/06 جهت 
.دستورات مقتضی تقدیم میگردد

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 8887800(هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و 

 هفت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 42.71  0.1
 

2100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/02 3/97/22145 بدوي استخر  
فلسطین  
صفار

3-2-10180-8-1-0-0 98
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 133,515,000(یکصد و  سی و  سه میلیون و  پانصد و  پانزده هزار )  

ریال صادر می گردد.

جریمه 49.45  1.5
 

1800000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/02 3/97/22145 بدوي استخر  
فلسطین  
صفار

3-2-10180-8-1-0-0 98
6

توضیحات بازدید  احتراما
مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت مجزي ششدانگ یک قطعه زمین 

. که مساحت آن در سند مذکور قید نگردیده
 .بر اساس سوابق موجود طبق نقشه بردراي داراي  عرصه  بمساحت 201/30 متر مربع است
مشتمل بر یک باب خانه (ویالیی ) که بابت اعیان بسطح 108 متر مربع داراي بالمانع شماره 

 . 3/33/513050  - 97/04/28 میباشند
سپس مجوز تعمییرات اساسی بشماره 515984  - 1397/07/16   ( جهت تعویض سربندي و 
بازسازي دیوارهاي داخلی و خارجی  ,  نماسازي . کاشی کاري و . . ) با گواهی تعهد نظارت 

 . بشماره 3333 - 97/07/19 دریافت نموده اند
اکنون بنا به درخواست مالک طی بازدید صورت گرفته اقدام به توسعه بنا و افزایش ارتفاع 

. (در قسمت همکف و دوبلکس ) حدود 50 سانتی متر نموده اند
 برابر نقشه معماري ارائه شده ؛

توسعه بنا در همکف بسطح 52.16 متر مربع . (از مقدار فوق بسطح 49.45 مترمربع خارج از 
 تراکم و بسطح 2.71 متر مربع داخل تراکم . )

 توسعه بنا بصورت نیم طبقه (دوبلکس ) بسطح 40 مترمربع . (داخل تراکم )
 . فاقد کسري پارکینگ

. بابت موارد فوق داراي راي جریمه از کمیسون بدوي بشماره 22145 - 97/11/02 میباشند
باستناد خط پروژه پیوست  شماره 957 عرض معبر حد شمال بصورت 8 متري و ملک مذکور 

 . فاقد عقب نشینی است
 . مراتب جهت صدور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تخریب بنا 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 اول الی سوم ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 213796800(دویست و  سیزده میلیون و  هفتصد و  نود و  

شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.42  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/02 3/97/22147 بدوي شهدا  
کوچه نوري

3-3-10098-15-1-0-0 98
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 237 مورخ  96/12/27 در 3/5 طبقه ( با 
.احتساب 6 واحد مسکونی ) به زیربناي کلی 788/92 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد سربندي و شروع سفت کاري میباشد و برابر پالن  معماري ارائه  
:شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء   بمساحت 42/42 متر مربع (هر طبقه بسطح -1
 14/14متر مربع) می باشد

 در همکف داراي کاهش بنا بسطح 1/25متر مربع-2
.داراي کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح  36/23 متر مربع میباشد -3

رعایت پارکینگ میگردد .از آنجائیکه دیوار چینی در همکف و زیر شیروانی انجام نگرفته 
است و گزارش بر اساس پالن معماري ارائه شده  میباشد

با توجه به پالن معماري ارائه شده   بسطح 8/79 متر مربع کسري فضاي سبز دارند و بسطح 
1/57 متر مربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز واحد ها میباشد

ضمناً  با توجه به اینکه  عملیات ساختمانی در حد شروع  دیوار چینی میباشد  و درب 
 پارکینگ و دیوار چینی پیرامونی ملک اجرا نگردیده است رعایت

فواصل بین ستون ها جهت پارکینگ و ارتفاع پیلوت  در زمان صدور گواهی پایانکار الزامی  
.و هرگونه مغایرت قابل  بررسی  می باشد

شایان ذکر است که طول دیوار حد شمال با توجه به پالن معماري ارائه شده  بطول 12/34 
متر میباشد. که در زمان صدور پروانه این حد 12/22 متر محاسبه گردیده که با توجه به سند 

 مالکیت   این حد 12/40 میباشد
.حالیه متقاضی درخواست  گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي  راي  بدوي  بشماره 3/97/22147 مورخ 1397/11/02  ***
میباشد

*** مراتب با توجه به تحلیلی فرم تحلیل درآمدي تقدیم میگردد

98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 50685000(پنجاه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 10.9  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22149 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
بعد از کوي 
امام رضا 
جنب چوب 
فروشی 
علیزاده

3-3-10410-13-1-0-0 98
8

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناسان رسمی دادگستري بشماره ثبت 190716-97.10.5 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  1,940,718,000(یک میلیارد و  نهصد و  چهل میلیون و  هفتصد و  هجده 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی 
مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 

گیرد.

جریمه 631.88  0
 

3100000  , 1394 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی شماره 133مورخه 
 93/12/23 می باشد که بصورت 2طبقه

دریک واحد مسکونی بازیربناي 77/72 مترمربع بدون استفاده از سقف تراکم  اعطایی بر 
 روي عرصه بمساحت 528/56 متر

. مربع صادر گردیده که  عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
 : بر اساس نقشه برداري ممهور ارائه شده برخالف مدلول پروانه اقدام به
. جابجایی سایت پالن بدون رعایت دومتر فاصله از پالك حد شرق -1 

. افزایش بنا درطبقه همکف بسطح   5/45   مترمربع -2
 . افزایش بنا درطبقه اول بسطح 5/45 مترمربع -3

حذف پیلوت و احداث بناي  جداسازبمساحت حدود 14/17متر مربع با اسکلت بلوکی   -4
  . .  بعنوان آبدارخانه

تبدیل کل مسکونی به تجاري با فعالیت شغلی نمایشگاه اتومبیل اتولچی  که داراي   -4
تابلوي تبلیغاتی نئون بابعاد حدودي

.متر ×1/7  متر می باشد 11 
تبدیل محوطه به مساحت  508/94  به عنوان محوطه تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) وبا   -5

عنایت به موارد مطروحه
رعایت پارکینگ در فضاي باز گردیده و  فاقد کسري پارکینگ می باشد .(اعیان خارج از  

 تراکم )
با عنایت به عرض مصوب بلوار خرمشهر از 45 متر به 51 متر ملک فوق به عمق 3 متر 

وبسطح 39/15 مترمربع
.از عرصه داراي عقب نشینی  می باشد 

. پروانه فاقد اعتبار است و تمدید نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ، 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 سوم و چهارم و احداث راه پله به 
بام ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 32,968,000(سی و  دو میلیون و  نهصد و  

شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.36  1
 

1300000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22150 بدوي شهدا 
دیانتی  12 
متري 
گلستان

3-3-10133-35-1-0-0 98
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 22.84  0
 

1300000  , 1388 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید  پروانه ساختمانی بشماره 268 مورخه  1386/09/21  بصورت  4/5 

 . طبقه  در  4 واحد مسکونی با زیربناي کل 513/75 مترمربع  صادر گردیده است
در خصوص افزایش بنا ؛

. در طبقه همکف بمساحت حدود  55/75 متر مربع
و در طبقات اول و دوم در مجموع بمساحت حدود 117/18 متر مربع .(هر طبقه حدود 58/59
 . متر مربع) داراي راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 15568مورخه 94/10/29 میباشند

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و در حال سفت کاري بوده و برابر نقشه بردراي 
 . ارائه شده داراي افزایش بنا بشرح زیر میباشد

کاهش بنا نصبت به راي کمیسیون در طبقه همکف بسطح 11.90 متر مربع و طبقات   -  - 
اول و دوم هر کدام بسطح 14.75 مترمربع (مجموعا بسطح 41.4 متر مربع بیشتر به 

 کمیسیون اعالم شده ) - - (بستانکار )
 . افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 2.53 متر مربع -  1

 . افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 2.53 متر مربع - 2
افزایش بنا بصورت احداث راه پله به بام بسطح 20.30 متر مربع (نقشه هاي زمان پروانه  - 3

 فاقد راه پله به بام )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 6 واحد در طبقات اول و دوم بکسر افزایش بنا از  - 4

 . واحد کوچکتر . هر طبقه بسطح 11.42 متر مربع
بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده است . (تائید پارکینگ 

 مازاد بشرط تائید آن در زمان پایانکار است )
الزم به ذکر است که به توجه به مرحله عملیات اجرایی , ورودي هاي سواره و پیاده نصب 

 . نگردیده است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 

37339500(سی و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار و  پانصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.03  1.5
 

3100000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/11/09 3/97/22153 بدوي بلوار  
خرمشهر  
انتهاي ك 
الله  تقاطع 

 اول

3-3-10411-106-1-0-0 990

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 57 مورخه 96/03/10 در 2/5طبقه ( با 
احتساب  یک واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 563.69 متر مربع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد 
حالیه برابر پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر 

:می باشد
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید پیلوت بسطح  3/17 متر مربع -1

در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 5/56 متر مربع  (هر طبقه بسطح 2/78 متر مربع) -2
کاهش سطح زیربنا دارد لیکن بعلت افزایش سطح بالکن نسبت به پروانه صادره  ،در هر 
طبقه بسطح 2/43 متر مربع (در مجموع 4/86 متر مربع) از بالکن احداثی  خارج از طول 

.مجاز 60 % احداث گردیده است
.بمساحت 0/06 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3

فاقد کسري پارکینگ می باشد -4
هر گونه مغایرت در زیربنا پس از ارائه پالن نقشه برداري وضع موجود در زمان پایانکار -5

قابل بررسی مجدد می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 194974 
مورخ 97/10/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول بهداشتی و شهرسازي 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 و بیست پنج برابر ارزش معامالتی در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات جمعا به مساحت 91/9 متر مربع بناي موضوع گزارش 

بمبلغ 356,112,500(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  دوازده هزار و  پانصد) 
 ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 91.9  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22155 بدوي فلکه  
نیروي 

دریایی - 
پل عراق 
خبرنگار 
هشتم

3-1-10001-33-1-0-0 991

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره  165 -  1395/12/28 بصورت  3.5 طبقه 
در 2 واحد مسکونی ( طبقه دوم و سوم  بصورت دوبلکس در یک واحد ) بدون استفاده از 

 سقف تراکم
 با زیربناي  کلی 293.83 متر مربع  صادر گردیده است 

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا 
:بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 23.41 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2

68.49 متر مربع
(هر طبقه بسطح حدود 22.83 متر مربع)

. با توجه به توسعه بناي صورت گرفته جانمایی پالك از عقب ساز به برساز تغییر نموده است
.کاهش سطح زیرشیروانی  بمساحت 9.93 متر مربع

 . فاقد کسري پارکینگ
. صدور گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
شماره185102مورخ 97.9.25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4500000 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 900000(نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص 
عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد. 

جریمه 146.87  0
 

55000  , 1366 احداث بناي بدون مجوز 1397/11/16 3/97/22159 بدوي بلوار  
مدرس امام 
 حسین

3-1-10267-13-1-0-0 99
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب مغازه 
و محوطه به مساحت 146.90 متر مربع می باشد

در وضع موجود اعیان به صورت دو باب مغازه  به مساحت 60.24 متر مربع و انبار  *---*
 کاال سر پوشیده به مساحت 80.63 متر مربع می باشد

 اعیان مذکور با توجه ساخت و سال نصب کنتور به قدمت سال 1366 می باشد *-----*
 ( در قبض کنتور ارائه شده ، کلمه تجاري قید گردیده است )

 برابر ضوابط وقوع تخلف ، فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد *------*
در صند ارائه شده حد شرق متصل به نهر عمومی می باشد که در وضع موجود  *-------*

 و برابر نامه شماره 34940/د به تاریخ 89/11/26 ، نهر مذکور متروکه می باشد
باستناد خط پروژه شماره 963 به سطح 39.87 از اعیان در تعریض خیابان 51  *-------*

متري و کوچه 14 متري می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص عدم رعایت درز انقطاع و عدم رعایت ضوابط سیما و منظر ، مقرر می گردد 
شهرداري طبق ضوابط و مقرارات خود عمل نماید . 

ردتخلف 3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1397/11/02 3/97/22163 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوچه 

ولیعصر(عج
) انتهاي 
کوچه دوم 
سمت راست

  

3-3-10494-105-1-0-0 99
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 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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  916,980,000(نهصد و  شانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار )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 147.9  2
 

3100000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/02 3/97/22163 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوچه 

ولیعصر(عج
) انتهاي 
کوچه دوم 
سمت راست

  

3-3-10494-105-1-0-0 99
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی به شماره 168 به تاریخ 
 93/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بنا 218/21 متر مربع می باشد

در حد اجراي بتن مگر داراي بالمانع 3/33/463147 مورخ 1395/12/02 میباشد.  عملیات  
ساختمانی طبقه همکف در حد نازك کاري  و طبقه اول  و دوم در حد بهره برداري میباشد 

: که از بابت
اضافه بنا در همکف و طبقه اول  هر کدام بسطح 40/09 متر مربع نسبت به پروانه صادره - 1
بسطح 1/31 متر مربع در طبقه اول و بسطح 1/62 متر مربع در طبقه دوم داراي کاهش  -2

  سطح راه پله نسبت به زمان پروانه و تبدیل آن به فضاي مفید
داراي اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 53/73 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 13/63 -3

متر مربع بصورت کنسول بسمت معبر میباشد) نسبت به پروانه صادره
کاهش سطح راه پاه به بام  بمساحت 3/66 نسبت به پروانه صادره -4

از آنجایی که از حد شرق به کوچه 6 متري واز حد غرب به حریم کابل برق  متصل بوده با  -5
توجه به مدارك موجود در پرونده و صورتجلسه کارگروه فنی مورخ 1393/07/14 در زمان 

صدور پروانه
در خصوص درب خودرو فقط از کوچه 6 متري مجاز میباشد. با توجه به نقشه ارائه شده 

  کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به صورتجلسه کارگروه ذکر شده
یکی از پارکینگ ها ( شماره 1 در نقشه ارائه شده موجود در پرونده واحد خالف)  مورد تایید  

.نمیباشد و داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد
حدود نقشه برداري ارائه شده با توجه به پروانه و مدارك داخل پرونده مغایرت دارد (   -6

 طول هاي حد شمال و شرق  بیشتر از حد درج شده در نقشه هاي
پروانه صادره و طول هاي حد جنوب و غرب کمتر از حدهاي درج شده در نقشه هاي پروانه   

صادره  میباشد)
با توجه به اینکه حدود اجرا شده همانطور که در بند6 عنوان گردید و خط پروژه ارسالی در 
حد شرق قسمتی از پالك و بناي احداثی در  پالك مجاور  حد جنوب ( زمین بایر) واقع 

 .گردیده است
.و به تبعه  آن درز انقطاع هم در حد جنوب رعایت نمی گردد

مالک  بر خالف  پروانه صادره اقدام به نصب درب هایی  بطول 4/40 ( کرکره اي  برقی)) و  -7
(3 ( کرکره اي برقی) و 2/50 ( لنگه اي

در حد غرب ( حریم کابل برق و کوچه 10 متري با توجه به خط پروژه زمان صدور پروانه)  
(نموده است  ( که طبق ضوابط  قطعات بر ساز مجاز به احداث 2 درب 3 و 4 متري  میباشد
که با توجه به نقشه ارائه نموده فقط از درب 3 متري جهت درب سواره رو استفاده مینماید.( 
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که پارکینگ  آن مورد تایید نمیباشد) به دلیل نصب درب  شامل عدم رعایت تبصره 6 
.کمیسیون ماده 100 میباشد

با توجه به نامه اداره محترم برق  که بشماره  ش ر 205305 مورخ 1396/10/12 که در -8
شهرداري منطقه سه  به  ثبت  رسیده است  ملک مذکور در حال حاضر در حریم برق وجود 

ندارد
بر اساس خط پروژه  بشماره 410  ونامه فوق الذکر بمساحت  10 از  عرصه وضع موجود ( که  

 مشتمل بر اعیان هر طبقه میباشد)  در تعریض  10 متري   حد غرب میباشد
.و بمساحت 1/06 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري حد شرق میباشد

داراي راي کمیسیون  تجدید نظر ماده 100 بشماره 3/96/20548 مورخ 1396/11/10 مبنی بر 
جریمه در مورد  اضافه بناها و مقدار عقب نشینی و در خصوص عدم رعایت درز انقطاع و 

 عدم رعایت ضوابط سیما و منظر مقرر گردید
.شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام نماید

شایان ذکر است که  قبالً  بر روي  این کد نوسازي ملک خالف ساز دیگري در سال  ******
92 بصورت غیابی گزارش گردیده  بود که منجر به صدور راي کمیسیون بدوي مبنی بر 

تخریب بشماره 3/93/6865 مورخ1393/05/21 گردید
در حالیکه ملک خالف ساز  ملک همسایه  ملک مورد تعرفه بوده  و در حد غرب ملک مورد  

   .تعرفه و در سمت دیگر کوچه  قرار دارد و مربوط به مکان تعرفه شده نمیباشد
و متقاضی نسبت به  اینکه بعد از صدور پروانه براي اولین بار میباشد که  پرونده  ****
ساختمانی   ملک  به کمیسیون ارسال گردیده است و  براي آن راي تجدید نظر صادر 
 گردیده است  اعتراض  و خواستار تصحیح آن میباشند و نیز در مورد کسري پارکینگ

با توجه به موارد ذکر گردیده دربند هاي 5 و7  درفوق  خواستار تایید پارکینگ تعبیه نموده 
 ( پارکینگ شماره 1 در نقشه  ارائه شده موجود در پرونده واحد خالف) بوده است
که با توجه به موارد مشروحه باال کمیسیون محترم ماده 100 طی تصمیم بشماره  

3/97/20768 مورخ 1397/03/05 به دلیل اینکه راي بدوي مربوط به ملک دیگري میباشد 
راي تجدید نظر را ملغی و بالاثر اعالم نموده

و به تشکیل مجدد  پرونده بدوي و ارسال آن به کمیسیون  در غالب پرونده جدید  راي   
.صادر نموده است

مراتب  با توجه به درخواست جدید گواهی عدم خالف متقاضی جهت  دستورات مقتضی 
.تقدیم میگردد

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21311 مورخ 1397/06/06 که با *****
توجه به خط پروژه زمان پروانه کوچه حد غرب 10 متري و کوچه حد شرق 6 متري میباشد 
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.که متقاضی در زمان اجرا قسمتی از عقب نشینی را رعایت ننموده است
*و عقب نشینی اعالم شده بر اساس خط پروژه زمان پروانه میباشد

*** مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
که از بابت موارد فوق داراي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/97/22163 مورخ 1397/11/02 
میباشد  مراتب با توجه به عدم اعتبار پروانه و تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور 

.میگردد
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 92676 مورخ 97/05/16 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 820.000.000 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 به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 164000000

(یکصد و  شصت و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.15  0
 

1020000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/02 3/97/22166 بدوي پیرکالچاي  
- مدرس - 
چمران - 
  آزادگان

3-1-10286-225-1-0-0 99
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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 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 25,500,000(بیست و  پنج 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 25  1
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر خط عادي به صورت یک باب مغازه خالف ساز 
 و برابر نقشه هاي ارائه شده به مساحت 37.15 متر مربع و فاقد بالکن می باشد

در گذشته در خصوص اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب مغازه به مساحت  *--*
36.52 متر مربع داراي راي تخریب بوده که برابر مدارك اعیان تخریب و پرونده مختمه 

اعالم شده است
حالیه مالک اقدام به احداث بنا بدون مجوز به صوت یک باب مغازه به مساحت  *----*

 37.15 و با قدمت سال 1396 و با مصالح بلوکی نموده است
 باستناد خط 559 به سطح 10.20 از اعیان در تعریض می باشد *-----*

 ملک فاقد فعالیت می باشد *-----*
 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري 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 راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/09 3/97/22168 رسیدگ
ي 

 مجدد

پشت صدا  
و سیما 
چمران 

دریایی 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 199 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با زیربناي 

894.29 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه بد.ون افزایش بنا اقدام به احداث بنا نموده   *---*

 است،عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداري می باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده  *----*

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.16  متر مربع و در  - -1
طبقات در مجموع به سطح 20.15 مترمربع (اضافه بنا تراکمی جهت محاسبه درآمدي )

 ، تبدیل تک واحد در طبقه چهارم به دو واحد مسکونی -2
زیر بنا واحد کوچکتر با توجه به عدم توسعه بنا به سطح 72.47 متر مربع  *----*

 با توجه به افزایش تعداد واحد داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.69 مترمربع می باشد ( جهت محاسبات 

درآمدي )
برابر ضوابط ملزم به نصب 2 لنگه درب به طول 3 متر جهت تردد خودرو و با  *-------*
توجه به عدم امکان تامین پارك حاشیه اي در زمان پروانه صادره بوده است ، لیکن در وضع 
موجود با توجه به اجراي یک درب به طول 4 متر و یک درب به طول 2 متر و با توجه به نشقه 
هاي ارائه شده داراي : یک واحد کسري پارکینگ درآمدي  با توجه به طول درب ( 4 متري ) 

 می باشد

الزم به توضیح می باشد داراي سوابق پرداختی یک واحد کسري پارکینگ  *-----*
تزاحمی-درآمدي در زمان صدور پروانه می باشد و نیز و جانمایی پارکینگ ها در محل انجام 

 گردیده است
حالیه مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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 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 206498 مورخ 97/10/25 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 236.875.000 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 لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 47375000(چهل و  هفت میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.35  0
 

202500  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/02 3/97/22169 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
خرمشهر-م

یدان 
جانبازان ك 
8متري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط مامور خالف ناحیه 1 و با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده 
 از سوي متقاضی بصورت احداث بدون مجوز

یکباب مغازه با فعالیت میوه فروشی داراي بالکن  با قدمت سال 1384( قبض برق) بانضمام  
زمین واقع در پشت مغازه و باستناد کروکی ارائه شده از سوي متقاضی مساحت عرصه حدود 

 33/55 متر مربع
و زیربناي مغازه 16/75 متر مربع و بالکن چوبی 6/60 متر مربع میباشدبا توجه به قدت بنا 

.فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به خط پروژه 595 بپیوست بسطح  حدود 2/03 متر مربع در تعریض بلوار 51 متري 

 .بلوار خرمشهر قرار میگیردد
شایان ذکر است که با توجه به نقشه ثبتی  ملک هاي مجاور ( بپیوست) مکان مورد تعرفه را 

 نهر ذکر نموده اند . که با توجه  اطالعات موجود در سیستم
و با توجه به نامه اداره آب بشماره 904/0789 مورخ 1394/07/07 براي ملک حد شرقی 

 مکان مذکور نهر مذکور فاقد فعالیت آبیاري میباشد و گویا شهرداري
براي نهر مذکور در حال گرفتن سند مالکیت میباشد که جهت مشخص شدن وضعیت آن 

.نیاز به مکاتبه با واحد حقوقی و امالك میباشد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/22169 مورخ 1397/11/02

   مبنی بر جریمه میباشد
شایان ذکر است که با توجه  با توجه به موارد ذکر گردیده در فوق و اینکه متقاضی فروشنامه 
عادي ارائه نموده وبا توجه  نقشه ثبتی پالك هاي مجاور ملک مذکور بر روي نهر غیر فعال 

 قرار گرفته است
.و طبق قوانین نهر هاي غیر فعال متعلق به شهرداري میباشد

..مراتب  با توجه به مشروحه باال جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد 
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 هیچگونه تامل و تردید نیست 
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 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقات وتبدیل 
راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3000211200(سه میلیارد و  

دویست و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 297.64  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/11/02 3/97/22170 بدوي چهار راه  
گلسار کوي 
عسکري 
روبروي 

باشگاه امیر 
نبش کوچه 

 الله

3-2-10058-2-1-0-0 99
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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 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 130,149,600(یکصد و  سی میلیون و  یکصد و  چهل و  نه 
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 77.47  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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 195 مورخه 
93/12/28   وبرگه شروع عملیات به شماره 510546 مورخه 96/12/13 می باشد که 

بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  77/47  مترمربع
بصورت4   طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی  وزیرشیروانی بصورت 4  باب انباري  

بازیربناي کل   662/15 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفت کاري  است 
 : وبرخالف مدلول پروانه داراي

. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 46/86 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 2/76 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -2 

 . برتراکم
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 225/68 مترمربع (  هرطبقه   -3

 . 56/42 مترمربع  )
کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی چهارم بسطح 13/08 مترمربع   ( هرطبقه 3/27   -4

 مترمربع  ) وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم
افزایش بنا درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله وانباري درحد تراکم  بسطح 9/26 -5

 . مترمربع
 . افزایش واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی -6

با توجه به اینکه براساس ضوابط درحد شمال مجاز به استفاده از 2  درب 3 متري می  -7
باشد اقدام به نصب یک درب 3متري ویک درب 4 متري نموده اند که درصورت اصالح درب 

 از 4 متري به 3 متري تاثیري
درپارك حاشیه اي ندارد و یکواحد کسري پارکینگ درآمدي  ویکواحد کسري پارکینگ 
کمیسیونی دارند .که درخصوص موارد فوق داراي گزارش درواحد خالف می باشد حال 

 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد
برابر تصمیم مورخه 97/10/8 اعالم مغایرت فرم تحلیل با گزارش را نموده که اشکال موجود 

 . درفرم تحلیل برطرف گردیده مراتب جهت دستور تقدیم 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 کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 20,000,000(بیست 

میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

800000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/29 3/97/22171 تجدید 
نظر

رشت 
خیابان 

ارشاد کوچه 
شالیزار بن 
بست پنجم 
س شیوا

3-3-10466-152-1-0-0 99
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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 0.75 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  21,636,000(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار ) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 54.09  0.5
 

800000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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 

7,366,400(هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 92.08  0.1
 

800000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه 2 طبقه  در 2 واحد مسکونی 
 طبق سایت پالن و پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی به عرصه  حدود 75 متر مربع
که از بابت احداث آن مدرکی ارائه ننموده است طبق قبض برق ارائه نموده قدمت ساختمان 

:سال 1387/05/16 میباشد و شامل
همکف بسطح  75 متر مربع شامل پیلوت جهت پارکینگ و  یک واحد مسکونی -1

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بسطح 71.17 متر مربع -2
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشدشایان ذکر است که قسمتی از  -3

. سربندي بسمت پالك حد شرق میباشد
با توجه به خط پروژه 785 فاقد عقب نشینی از کوچه 6 متري حد غرب میباشد

سطح اشغال موجود 100% و سطح اشغال مجاز 80 % میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پرداخت خالف آن را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

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 توجها به گزارش شهرداري و احراز تخلف ساختمانی با 
ارجاع امر به هیات کارشناسی پیرامون استحکام بنا حسب نظریه هیات کارشناسان 

طی شماره 190642 مورخ 97/10/5 ثبت توماسیون 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 و نیم برابر ارزش معامالتی در 
خصوص مساحت 134/32 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 11081400(یازده 

میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  چهارصد)ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 134.32  1.5
 

55000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22175 تجدید 
نظر

بین  
نیرودریایی 
ومیدان گیل
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توضیحات بازدید احتراماً در اجراي دستور تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه زرجوب واقع در جاده 
سنگر مکان بازدید شده باستناد شناسنامه ملکی شماره 158 ،  تهیه شده توسط واحد 
محترم نقشه برداري بمساحت عرصه حدوداً 160.21 مترمربع  بصورت یکبابخانه ویالیی 

مسکونی مشتمل بر سایبان  با قدمت باالي 30 سال ساخت و با مصالح بنایی میباشد که از 
.بابت اعیان احداثی بالمانعی در سیستم مشاهده نگردید

با توجه به شناسنامه ملکی پیوستی کل پالك فوق در حریم 45 متري رودخانه زرجوب *
قرار دارد که بمساحت 5.04 مترمربع از اعیان نیز در  حریم 15 متري حقوق ارتفاقی اداره آب 
براي کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی ) قرار دارد وکل زیربناي احداثی بمساحت 134.32 

    .مترمربع  بصورت خارج تراکم میباشد
.با توجه به  قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد*

الزم بذکر است با توجه به اینکه بازدید بدون حضور مالک و بصورت غیابی انجام گردیده ، *
هر گونه مغایرت پس از صدور اخطاریه و ارائه نقشه و مدارك از سوي مالک قابل بررسی 

.میباشد
./مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد./ب*

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
پیلوت به مسکونی با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 
1.75 به ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 56,280,500(پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  

هشتاد هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 36.31  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/12/11 3/97/22177 تجدید 
نظر

شهدا پشت  
قنادي 
گلستان  
مهتاب

3-3-10141-25-1-0-0 1000
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شرح راي نوع 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 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 1) 

جریمه بمبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 3/97/22177 تجدید 
نظر

شهدا پشت  
قنادي 
گلستان  
مهتاب

3-3-10141-25-1-0-0 1000

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناء به شماره **--**
 123مورخ 96/08/03 به صورت 2.5طبقه در دو واحد مسکونی با زیربناي 252.22مترمربع

که با رعایت دو متر عرض حیاط خلوت و 17.39مترمربع سقف تراکم اعطائی **--**
 .صادرگردیده است

در  مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم ساختمان از بابت  اضافه بناء به مساحت  **--**
 18.4مترمربع عدم رعایت دومتر عرض حیاط خلوت به صورت پیلوت در طبقه همکف

اضافه بناء در طبقه اول و دوم هرکدام  به مساحت 18.4مترمربع عدم رعایت دومتر **--**
عرض حیاط خلوت به صورت مسکونی(100%بناء )

با مجموع تخلف 55.2 مترمربع و عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به مساحت  **--**
 17.39مترمربع با رعایت پارکینگ مورد نیاز داراي سابقه پرداخت خالف و

.گواهی عدم خالف به شماره 512612مورخ 97/07/08 در شهرداري می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به موارد تخللف به شرح زیر **--**

:نموده است
تبدیل 36.31 مترمربع پیلوت به یک واحد مسکونی با قدمت سال جاري که در **--**
زمان بازدید در مرحله سفت کاري بود.(حداقل مساحت مورد پذیرش واحد مسکونی 35

 مترمربع)
.از بابت یک واحد سوئیت 1واحد کسري پارکینگ دارند**--**

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  در طبقه همکف به مساحت 3.77 **--**
.مترمربع نسبت به گواهی عدم خالف بستانکار می باشد

در طبقه اول و دوم هرکدام به مساحت 2.45مترمربع بستانکار نسبت به گواهی  **--**
.عدم خالف می باشد

.درزیرشیروانی 0.66مترمربع توسعه بناء نسبت به پروانه صادره دارند**--**
بنابراین در مجموع 8.01مترمربع بستانکار نسبت به راي می باشد و 36.31مترمربع **--**

.تخلف تبدیلی و یک واحد کسري پارکینگ دارند
 .در مرحله نازك کاري می باشد**--**

     .مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

1000
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شرح راي نوع 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 ي مسکونی ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  429,273,600(چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار 
و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 63.88  2
 

3360000  , 1397 تبدیل انباري به مسکونی 1397/12/11 3/97/22179 تجدید 
نظر

فلسطین  
حقیقت جو 
نبش بن 
بهار

3-2-10181-184-1-0-0 1001

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی  شماره 95 مورخه 94/11/10 
وگواهی پایانکار شماره 507277   مورخه 96/7/30 می باشد که به صورت 4/5 طبقه و زیر 

 شیروانی بصورت
انباري و در 8 واحد مسکونی با زیربناي 854/91 مترمربع صادر گردیده وبراساس ضوابط 
تفکیک آپارتمان گردیده وواحدها نیز واگذار گردیده . حال متقاضی که خود مالک یک 

 دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در طبقه اول بانضمام یکباب انباري( انباري قطعه یک )  در طبقه زیرشیروانی  وانباري قطعه 
9 درهمکف وپارکینگهاي  قطعات  8  و   9 تفکیکی  می باشد برخالف قانون تملک آپارتمانها 

  اقدام به افزایش بنا
درزیرشیروانی وهمچنین تبدیل انباري قطعه یک تفکیکی به یکواحد مسکونی بصورت یک 
طبقه مازاد برتعداد طبقات بازیربناي کل  63/88  مترمربع را نموده که از مقدار فوق بسطح 

47/15  مترمربع افزایش
بناي مازاد برتراکم با تراس روباز وبسطح 16/73  مترمربع بصورت بناي تبدیلی انباري به  
مسکونی می باشد واز آنجاییکه پارکینگهاي قطعه 8  و  9  متعلق به مالک بوده ودرصورت 

اصالح سند وصورتمجلس
تفکیکی واختصاص دادن یکی از پارکینگها به واحد مورد نظر پارکینگهاي مورد نظر با هم  

 . درتزاحم و فاقد کسري پارکینگ بوده اما کسري یکواحد پارکینگ درآمدي دارند
حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد   مراتب با توجه به رضایت نامه محضري  پیوست   
مالکین مشاع آقایان شایان ملکی -  عظیم خوش رفتار -   تقی دانافر -  علی درفشی  -   

علی رضایی - وخانمها
سعیده السادات علیزاده زهرا ترنگ -  مزضیه امانی -  نسیم پوراسد -  معصومه رضایی -  

 .سیده مهشید علیزاده  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

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 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  80,522,400(هشتاد میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 47.93  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22191 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی- 
کوچه 

رسالت(آهک
  ي سابق)

3-3-30214-20-1-0-0 100
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 34 مورخه 97/4/6  
می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت 3  طبقه روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی  وزیرشیروانی
بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  470/74  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  

 : درحد سفت کاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 3/98 مترمربع  وکاهش سطح راه پله  -1

 . درهمکف بسطح 7/71 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات بسطح 11/94 مترمربع ( هرطبقه 3/98 مترمربع )   -2
وکاهش سطح راه پله در طبقات بسطح 24/3 مترمربع (  هرطبقه  7/71 مترمربع ) وتبدیل 

 . آن به بناي مفید مازاد برتراکم
ضمنا درزیرشیروانی به دلیل حذف  انباریها بسطح 40/18  مترمربع کاهش بنا دارد .رعایت 
پارکینگ گردیده  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض آقاي امیر ابراهیم زاده چیرانی 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 طبقه اول هریک به مساحت 
12.94 مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 4.47 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 1.4 مترمربع، ضمن تخفیف و تقلیل جریمه 

از ضریب  1.75 به 1.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  123,031,250
(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  سی و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.  

جریمه 31.75  1.25
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/04 3/97/22192 تجدید 
نظر

دیانتی  خ  
شهدا  ك 
نوري  کوي 
  حافظی

3-3-10328-4-1-0-0 100
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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/232 به تاریخ 96/12/24 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 298.72 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.94 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  به سطح 12.94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 4.47 مترمربع -3

 کاهش سطح راه پله در همکف و تبدیل آن به بناي مفید به سطح 1.40 متر مربع -4
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست *----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

100
3

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 121551000(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.14  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/11/13 3/97/22193 بدوي شهدا سه 
راه 

پاستوریزه- 
 ك 

شهیدموالئ
ي- کوچه 

بهار

3-3-10227-4-1-0-0 100
4

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 

34,301,500(سی و  چهار میلیون و  سیصد و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 22.13  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف 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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 12 -  1395/03/29 بصورت 3.5 طبقه  - 

 در 3  واحد مسکونی با زیربناي  کلی 373.99 متر مربع
با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 22.13 متر و انباري در زیرشیروانی مربع صادر  

.گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله بهره بردراي بوده  و برابر نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي 

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 6.25 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2
18.75 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود 6.25 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم  بسطح 0.78  - 3
 متر مربع.( هر طبقه بسطح 0.26 متر مربع )

اضافه بنا بصورت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 0.36 متر  - 4
. مربع

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 22.13 متر مربع - 5
. مورد درخواست گواهی عدم خالف - 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد 

100
4

باتوجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و ضمن نقض راي تجدیدنظر و با 
توجه به نظریه کارشناسان رسمی به شماره79302مورخ 97.4.30 و بلحاظ عدم 
ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 151530 مورخ97.7.6کارشناس رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
4323050000 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 864,610,000
(هشتصد و  شصت و  چهار میلیون و  ششصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 734.73  0
 

1020000  , 1385
 , 1391
 , 1396

تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/11/09 3/97/22196 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا    
میدان 
ولیعصر  

محمدي ك 
نجاتی

3-3-10040-7-1-0-0 100
5
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توضیحات بازدید احتراماً دراجراي دستور  وبرابر بررسیهاي به عمل امده مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر 
سند بصورت یکباب خانه  به مساحت عرصه حدود 842/9 مترمربع  می باشد که بصورت 

: غیابی از بابت
اعیان به صورت چهار باب مغازه (بدون تابلو) به مساحت تقریبی 100 متر مربع و انبار  -1

. سرپوشیده کاال به مساحت 200 متر مربع
عرصه باقیمانده به مساحت 608 متر مربع به صورت انبار چوب مورد بهره برداري قرار  -2

.گرفته است
باتوجه به نقشه شهر و طرح تفصیلی تا انعکاس ملک بر روي خط پروژه، ملک در حریم  -3
بزرگ راه قرار دارد داراي گزارش درواحد محترم خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 

93/8/21 
کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده . متعاقب آن متقاضی نسبت به راي 

صادره معترض  ودرخواست بررسی مجدد را نموده بود   که کل اعیانات وي بشرح ذیل 
 .  گزارش گردیده

یکباب  مغازه  ( کارگاه نجاري )  3 دهنه فاقد بالکن وتابلو  بازیربناي 97/31 مترمربع که  -1
از بابت  65 مترمربع ان داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 82/8/19  کمیسیون ماده صد 

می باشد
که محکوم به پرداخت جریمه گردیده . ودراین بخش بسطح 32/31 مترمربع داراي افزایش  

 .  بناي مجدد با قدمت سال 1391 می باشد
احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت دفترفروش بسطح 18/73 مترمربع با قدمت سال   -2

1391 . 
احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت دفترکار بسطح 48/9 مترمربع با قدمت سال  -3

1391 . 
 . احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت انباري بسطح 77مترمربع با قدمت سال 1391 -4
احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت سوله (انبار ) بسطح 208/38 مترمربع با قدمت  -5

 . سال 1385
عرصه باقیمانده به مساحت 351/41 مترمربع به صورت انبار چوب درفضاي باز مورد بهره  -6

 . برداري قرار گرفته
 . نصب تابلوي بنر فاقد نورپردازي با ابعاد 5متر ×1/2 متر -7

براساس ضوابط تجاري متمرکز سال ساخت با  تعداد 9  واحد کسري پارکینگ تجاري     -8
بوده که  براساس راي دیوان وبازدید هیئت کارشناسان رسمی دادگستري پس از گزارش 

فوق مجددا تغییراتی
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درمحل انجام داده که بدلیل مغایرت گزارش با محل درخواست بررسی مجدد گردیده  
 .  . وگزارش اصالحی آن  بشرح ذیل می باشد

یکباب  مغازه  ( کارگاه نجاري )  3 دهنه فاقد بالکن وتابلو  بازیربناي 97/31 مترمربع که  -1
از بابت  65 مترمربع ان داراي سوابق برابر صورتجلسه مورخه 82/8/19  کمیسیون ماده صد 

می باشد
که محکوم به پرداخت جریمه گردیده . ودراین بخش بسطح 32/31 مترمربع داراي افزایش  

 .  بناي مجدد با قدمت سال 1391 می باشد
احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت دفترفروش بسطح 18/73 مترمربع با قدمت سال   -2

1391 . 
احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت دفترکار بسطح 48/9 مترمربع با قدمت سال  -3

1391 . 
 . احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت انباري بسطح 77مترمربع با قدمت سال 1391 -4
احداث بناي مجدد بدون مجوز بصورت سوله (انبار ) بسطح 208/38 مترمربع با قدمت  -5

 . سال 1385
احداث بناي مجدد بصورت بارانداز جهت پارکینگ بسطح 104/5 مترمربع  با اسکلت  -6

 . داربستی فلزي وقدمت سال 1396
عرصه باقیمانده به مساحت 246/91 مترمربع به صورت فضاي باز تجاري مورد بهره  -7

 . برداري قرار گرفته
براساس صفحه 11  دفترچه  ضوابط پارکینگ 1-11 کارگاهی وصنایع غیر مزاحم براي  -8
کارگاه به ازاي هر 50 مترمربع زیربنا نیاز به یک پارکینگ سرپوشیده یا روباز بوده که با 

 توجه به فضاي سرپوشده وفضاي باز
  . رعایت 9 واحد پارکینگ میگردد وفاقد کسري پارکینگ می باشد

 . نصب تابلوي بنر فاقد نورپردازي با ابعاد 5متر ×1/2 متر -9
  ضمناباستناد طرح تفصیلی و خط پروژه  شماره 703 بسطح  حدود  590/7 مترمربع در پهنه
 s321     وبسطح 16 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري وبراساس ضوابط جدید بلوار خرمشهر

وافزایش عرض بلوار از 45 متر به 51 متر
بسطح 66/6 مترمربع درتعریض بلوارخرمشهر و  جمعآ بسطح 74/6  مترمربع داراي عقب  
نشینی که از مقدار فوق بسطح حدود 16 مترمربع از اعیان کارگاه و دفترکار ومابقی بسطح 

 . حدو58/6 مترمربع از فضاي باز می باشد
شایان ذکر است   باتوجه به اینکه براساس طرح تفصیلی قدیم درکاربري حریم قرارداشت 
تراکم همکف 50 %  مورد    S321 وبا توجه به طرح تفصیلی جدید و  قرارگرفتن ملک درپهنه
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استفاده بعد از عقب نشینی 66/35 %  که
از کل زیربنا بسطح 137/87  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 421/45  مترمربع درحد تراکم  
می باشد همچنین حد غرب درسند  به طول 21/2  متر متصل به نهر اب بر عمومی  تعریف 

 گردیده  که درصورت دریافت پروانه
احداث بنا یا انجام معامله نیاز به استعالم از اداره مربوطه خواهد بود .  مراتب باتوجه به اینکه 
یکبار برابر درخواست شماره 263862 مورخه 96/12/26پاسخ دبیرخانه محترم کمیسیون 

 ماده صد داده شده مجددابرابر تصمیم مورخه
.کمیسیون محترم ماده صد   جهت دستور  تقدیم می گردد  97/9/17

باتوجه به محتویات پرونده و پس از ارجاع امر به کارشناسی در خصوص قدمت بنا و 
بررسی موضوع قرار گیري درتعریض خیابان که چه تبعاتی براي عابرین وساکنین 
منطقه داشته و آیا حادثه خیز است یا خیر ؟ با وصول نظریه کارشناسی بشماره 

159249مورخ97.08.20مبنی برقدمت قریب به 50ساله ملک (سال 1348) و وجود 
ساختمانهاي متعدد وقدیمی در مسیرکه میبایستی درهنگام نوسازي عقب نشینی 
نمایند و اختالف ارتفاع موجود بین پیاده رو و خیابان درضلع جنوبی ملک مذکور، 
ابقاي بنا حادثه خیز نبوده و تبعاتی براي ساکنین و عابرین ندارد ، لذا نظر به موارد 

صدراالشاره ضرورتی بر قلع بنا احرازنمیگردد، به موجب نظریه شماره 206479
مورخ97.10.25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی 

مکان موصوف را به مبلغ42.315 ریال براساس سال وقوع تخلف تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 8463(هشت هزار و  چهارصد و  شصت و  سه) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27.3  0
 

50000  , 1349 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/02 3/97/22198 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهدا   داود 
زاده  سلمان 

فارسی

3-2-10071-193-1-0-0 100
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توضیحات بازدید ششدانگ یکباب خانه و مغازه که فاقد مساحت و حدود ابعاد میباشد و با توجه به ارائه نقشه 
پالن معماري  مساحت عرصه 211.60 متر مربع میباشد که از بابت خانه داراي بالمانع شماره 
3/33/21886-81/8/13 میباشد و مالک از بابت مغازه به مساحت تقریبی 27.30 متر  مربع 
مدرکی ارائه ننموده و قدمت خانه و مغازه با توجه به ارائه فیش برق 43 سال همزمان ساز 
میباشد و با مصالح سنگ بلوك و مغازه فاقد فعالیت شغلی و بصورت انبار استفاده قرا 

 میگیرد   و به مقدار تقریبی 5 متر مربع از عرصه و 3.50 متر مربع ازمغازه عقب نشینی 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 10725000(ده میلیون و  هفتصد و  بیست و  پنج هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 8.25  1
 

1300000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 3/97/22202 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 
انتهاي 

پارس 3- 
جنب دیوار 
 پردیسان

3-3-10056-3-1-0-0 100
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  بشماره  48مورخه 90/3/23
می باشد که بصورت   4/5طبقه در8واحد مسکونی با زیربناي853/25مترمربع  صادر 

گردیده
که پروانه فاقد اعتبار میباشد عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري می  

: باشد  و از بابت
 افزایش بنا  در همکف بمساحت حدودا31/32 مترمربع  و در طبقات 168/88 متر مربع -1

 افزایش بنا  در طبقه   پنجم بصورت یک طبقه اضافه بمساحت  216/67 مترمربع  -2
توسعه بنا در راه پله به پشت بام بمساحت 5  مترمربع . 4- افزایش تعداد واحد ها از8  -3

 . واحد به10واحد مسکونی
افزایش  ارتفاع پیلوت از2/4متر به3/2متر   -5

داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره 9467  مورخ 1391/08/08  با اخذ تعهد ثبتی مبنی 
.نسبت به  ارتفاع پارکینگ  و جریمه  میباشد که پرونده مختومه گردیده است

حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
.مهندسی موارد زیر مشاهده گردید

تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه بمساحت 9/33 متر مربع  با قدمت سال 1394   - 1
با ارتفاع 3/20 متر و کمتر از حداقل مساحت  مجاز  (12 متر مربع ) براي مغازه طبق ضوابط 

.میباشد
کاهش سطح راه پله  در همکف  و تبدیل به بناي مفید 8/25 متر مربع  بصورت   -2

همزمانساز
در کل نسبت به راي داراي کاهش بنا بمقدار   51/40 متر میباشد ( همکف 4/51 کاهش  -3
طبقات 1 تا 4 بسطح 37/18 کاهش و طبقه 5 بسطح 9/99 کاهش  و در راه پله به بام بسطح 

0/28 متر مربع افزایش دارند.)
فاقد کسري پارکینگ میباشد

.  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارند 
.مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

ضمناً از آنجائیکه  زمان صدور پروانه قبل از سال 1392( ضوابط پارکینگ) میباشد و در  ***
آن زمان  درخصوص فاصله  بین  پارکینگ و انباري  ضابطه مشخصی وجود ندارد پارکینگ 

.ها بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه  مورد تایید میباشد
***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

3,032,000(سه میلیون و  سی و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.4  1
 

80000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22204 بدوي بلوار شهید  
انصاري-خ 
ارشاد  

شقایق 5

3-3-10151-10-1-0-0 100
8

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 205862مورخ 97.10.24 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 907520(نهصد و  هفت هزار و  
پانصد و  بیست) 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 113.44  0.1
 

80000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 200 متر مربع (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بمساحت 

202/27 متر مربع)
می باشد که وضع موجود آن شامل یک واحد ساختمان ویالیی یک طبقه با اسکلت بلوکی  
به زیربناي 119/84 متر مربع بانضمام سایبان فلزي بسطح حدود 21 متر مربع به قدمت 

احداث حدود سال 1372 می باشد
.که از بابت آن هیچگونه مجوزي ثبت سیستم نگردیده و توسط متقاضی نیز ارائه نشد

شایان ذکر است عرض حیاط خلوت سراسري در آن بجاي 2 متر حدود 1/90 متر می باشد 
.لیکن اشرافیت به پالك همجوار ندارد

با عنایت به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است
همچنین شایان ذکر است بمساحت 13/20 متر مربع از ملک (حدود 3/75 متر مربع از این 

.مقدار شامل اعیان) در مسیر تعریض معابر قرار دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد 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 546,067,200(پانصد و  چهل و  شش میلیون و  شصت و  هفت 

هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 81.26  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22205 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
سندي ب 

اول

3-3-30219-8-1-0-0 100
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/207  - 96/12/20 بصورت 3.5   -

طبقه در 9 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 1368.77  متر مربع بهمراه انباري در زیرشیروانی . با تائید 16 واحد پارکینگ  . صادر   -

 . گردیده است
در خصوص اضافه بنا در حد اجراي ستون همکف بسطح 80.26 متر مربع داراي راي   -

 . جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده صد و سوابق در واحد خالف میباشند
 . عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري میباشد -

 . طبق نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح زیر است -
- - 

 . کاهش بنا در  همکف بسطح 0.97 متر مربع نصبت به راي کمیسیون -
 . تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 1.09 مترمربع -

افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح مجموعا بسطح 183.33 متر مربع (هر طبقه  -
 بسطح 61.11 متر مربع )

اضافه بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 36.01 متر مربع ( که  بسطح 28.62 متر مربع  -
بصورت انباري بیش از 5 متر مربع )

 . پارکینگ مورد نیاز رعایت گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است -

بر اساس ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي سبز به ازاي هر واحد 10 متر مربع میگردد -  -
 . داراي کسري فضاي باز بسطح 38.55 مترمربع

 . هر گونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح در کمیسیون ماده صد میباشد -
 . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف تقدیم میگردد  -

100
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 راي دیوان عدالت اداري  عدم ضرورت قلع بنا ونظریه 
کارشناس رسمی به شماره 191024 مورخ 97.10.5 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 922,500(نهصد و  بیست و  دو هزار و  

پانصد) 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 82  0.1
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22207 رسیدگ
ي 

 مجدد

خ 
الهیجان-پ

شت 
ترمینال 
خط 

کناره-انتها
ي کوچه 
مرداد-روبر
وي نانوایی 
سنگکی

3-2-10274-47-1-0-0 1010

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی   برابر نقشه ارائه شده 
به مساحت عرصه حدود 130  مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی دوبلکس 

ویکباب مغازه می باشد وبرابر استشهاد به عمل آمده که به تایید هیئت امناء مسجد محل 
نیز رسیده از کنتور ساختمان مجاور بهاستفاده می نموده که با آن بصورت همزمان ساز وبا 
همکف بصورت  -1  . قدمت سال 1379 اعالم شده وبرابر نقشه ارائه شده زیربناي آن شامل
مسکونی بازیربناي حدود 46 مترمربع و طبقه اول  به مساحت حدود 36 مترمربع کال 
همکف بصورت یکباب مغازه فعال فاقد فعالیت بازیربناي 18/5  -2 . دریکواحد مسکونی
مترمربع با نوع مصالح بلوك وبا قدمت سال 1379 بوده که براثربارش  برف سال 1383
سربندي آن تخریب ومجددا بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات اساسی   در سال 1393 
نموده  که از کل زیربنا بسطح 82 مترمربع مسکونی درحد تراکم ومغازه بسطح 18/5 

با توجه به تاریخ احداث بنا یکواحد کسري پارکینگ  -3 . مترمربع خارج از تراکم می باشد
ضمنابرابر خط پروژه پیوست به شماره 1878 کوچه بصورت 10 متري  . مسکونی دارند

وبسطح حدود 7/7 مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 2/85 مترمربع از 
مراتب باتوجه به اخطاریه پیوست جهت دستور  . اعیان مغازه احداثی برروي آن می باشد

 .    . تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقه 
سوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 80,640,000(هشتاد میلیون و  ششصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22208 بدوي خیابان  
پاسداران 
روبروي 
نیروي 
دریایی 

جنب  کوچه 
خبرنگار

3-1-10002-68-1-0-0 1011

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 84 به 
تاریخ 96/04/08 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 572.53 مترمربع می 

باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اجراي نازك کاري  می باشد *---*

باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*
 توسعه بنا در طبقه اول به سطح 8 متر مربع -1
 توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 8 متر مربع -2
 توسعه بنا در طبقه سوم به سطح 8 متر مربع -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.05 مترمربع می باشد ( جهت محاسبات 

 درآمدي )

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد درب پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*

تخلف زیر بنایی کمتر از 5 کل زیربنا پروانه صادره بوده و ملک مشمول تبصره 7  *-----*
نمی گردد

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ، 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 اول الی سوم و تبدیل راه پله به 
بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 486,813,600(چهارصد و  هشتاد و  شش 

میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.59  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22209 بدوي رسالت  
استخر  امید

3-2-10181-76-1-0-0 101
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/53 به تاریخ 97/04/26 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با 

زیربناي 787.94 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 71.25 مترمربع ( هر طبقه به سطح 23.75  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید درطبقات در مجموع به سطح 5.28  -3

مترمربع (هر طبقه به سطح 1.76 مترمربع )

انباري در زیر شیروانی تا کنون احداث نگردیده است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

رعایت پوشش نماي جانبی با حبل رنگی می گردد *-----*
رعایت 6 واحد پارکینگ بدون تزاحم می گردد *------*

رعایت فضاي سبز مورد نیزا به مساحت 60 متر مربع می گردد *-------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 2.25 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 233,941,500
(دویست و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 79.98  2.25
 

1300000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22213 بدوي باغ شاه -  
چمران- 
میدان امام 
حسین  
زینعلی

3-1-10070-28-1-0-0 101
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 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 32,500,000(سی و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1300000  , 1389 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  برابر ارزش معامالتی براي احداث انباري، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 46,930,000(چهل و  شش میلیون و  نهصد و  سی هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.1  1
 

1300000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 احداث سایبان، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 23,049,600(بیست و  سه میلیون و  چهل و  نه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.72  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به اینکه مالک جهت تامین پارکینگ اقدام به احداث سایبان نموده و 
بنابرگزارش کارشناس شهرداري مورخ 97/11/01،درصورت پذیرش سایبان دو واحد  
پارکینگ متامین می شود و به احاظ آنکه سایبان مورد حکم جریمه واقع گردیده لذا 

کسري دو واحد پارکینگ منتفی اعالم می گردد.

ردتخلف 50  0
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 237مورخ86/8/17 
می باشد که  بصورت 4/5 طبقه در 19 واحد مسکونی با استفاده از مازاد بر تراکم  درحد %25 

 بسطح 100/78 متر مربع
صادر گردیده ودرخصوص افزایش بنا بسطح 20 مترمربع وافزایش واحدهاي مسکونی از 19  
واحد به 20 واحد مسکونی با 3 واحد کسري پارکینگ  داراي سوابق درواحد خالف بوده  که 

 برابر صورتجلسه مورخه 87/4/30
کمیسیون  ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده   عملیات ساختمانی در نارك کاري 
است  وبراي آن گواهی عدم خالف بشماره 11179مورخه 1387/02/17 در مرحله سقف 

چهارم صادرگردیده  و پروانه فوق فاقد
اعتبار است,,. حال با عنایت به پیشرفت فیزیکی وارائه نقشه برداري وضع موجود  مالک  
اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت سایه بان درمحوطه حیاط خلوت به منظور 

استفاده از آن بصورت فضاي پارکینگ بسطح
مترمربع با قدمت سال 1397 وهمچنین احداث 13 باب انباري درمحوط حیاط بسطح  13/72 
36/1 مترمربع با قدمت سال 1389    وبسطح 79/98 مترمربع مابه التفاوت افزایش بناي 

 مازاد برتراکم همزمان ساز با قدمت
سال 1387  می باشد وبا عنایت به ضوابط پارکینگ زمان صدور پروانه براي 20 واحد 

مسکونی نیاز به 14 واحد پارکینگ بوده که کسري 3 واحد آن پرداخت وبا توجه به آرایش 
 پارکینگها مجددا کسري 3 واحد پارکینگ

مسکونی دارند و مالک براي جبران دو واحد کسري پارکینگ اقدام به سربندي قسمتی از 
حیاط خلوت نموده و درصورت اخذ جریمه براي سایه بان درحیاط خلوت  به عنوان پارکینگ 

 .       کسري دو واحد پارکینگ منتفی میگردد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف  مجدد رادارد مراتب جهت  دستور تقدیم میگردد 

101
3

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 ، 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 طبقه سوم ، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 222,264,000(دویست و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  شصت و  
چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.4  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22214 بدوي بلوار  
مدرس خ 
امام خمینی 
 معتمدي

3-2-10224-66-1-0-0 101
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی  تجمیعی مسکونی به **--**
شماره31مورخ 97/03/27 به صورت 3طبقه در 6واحد مسکونی

با زیربناي 780مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي  سربندي بود و تا این **--**
 مرحله به استناد پالن معماري ارائه شده موارد اضافه بناء

:زیر مشاهده گردید **--**
. ساختمان فاقد اضافه بناء در طبقه همکف اول و دوم می باشد**--**

 اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 29.4مترمربع**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز بر اساس پروانه گردیده است**--**

رعایت فضاي باز و سبز بر اساس پروانه گردیده است.(فضاي سبز در زمان بازدید **--**
اجرا نشده بود)

.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضورتقدیم میگردد**--**

101
4

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی وراث مرحوم عزیز مجاهد 
(احداث بناي غیرمجازبصورت یکبابخانه ویالیی و یکباب کارگاه)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 لذابه ردآن 
اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 177.23 55000  , 1341 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/23 3/97/22215 بدوي خ شهدا   
ك ایمان 
طلب

3-2-10155-24-1-0-0 101
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 یک قطعه زمین مشتمل بر دوباب خانه یک طبقه  
یکباب بازیربناي 50/94  مترمربع وباب دیگر بازیربناي 72/65  مترمربع بانضمام یکباب 

کارگاه صنایه دستی فاقد بالکن بمساحت حدود 53/64
مربع با قدمت  بیش از   50  سال با نوع مصالح بلوکی که بالمانعی از شهرداري ارائه ننموده  و 
در سند  مالکیت مساحت عرصه قید نگردیده وبرابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 

  .    عرصه 254/24متر مربع اعالم گردیده
ضمنا  به استناد خط پروژه 2225  کوچه بصورت 8 متري اما براساس طرح تفصیلی جدید 
کوچه فوق بصورت 10 متري بوده  وبرابر خط پروژه اصالحی پیوست بسطح حدود 8/77

 مترمربع از وضع موجود داراي عقب نشینی که از اعیان
تراکم   R121 احداثی  می باشد .  حال با توجه به موارد مطروحه وقرار گرفتن ملک در پهنه
همکف 60%   مورد استفاده 72/19  %  که از زیربناي ذکر شده بسطح 29/92  مترمربع مازاد 

برتراکم وبسطح 147/29 مترمربع درحد تراکم
وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد حالیه درخواست پاسخ استعالم 

.دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم  میگردد
احتراما برابر بازدید به عمل آمده درمورخه 97/12/18 وبا دیوارگذاري انجام شده مالک 

نسبت به اعاده کارگاه به مسکونی اقدام نموده است وبرابر  صورتجلسه مورخه 97/11/23 به 
 دلیل قدمت بنا قابل طرح ورسیدگی در

کمیسیون را ندانسته اند وبراي آن پاسخ استعالم موقعیت مکانی به شماره 3/33/519814 
 .  مورخه 97/12/25 صادرگردیده خالف جدیدي مشاهده نگردید

101
5

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت خانم مینا روحی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف وطبقات اول و دوم هر یک به مساحت 
2.92 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 27156000(بیست و  هفت 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 8.76  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22217 بدوي پیرکالچاي 
- آزادگان - 
روبروي 
کالنتري

3-1-10284-62-1-0-0 101
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك تعرفه شده  پروانه احداث بنا مرحله اول  بشماره 143 مورخ **--**
96/09/21 بصورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي

کلی 302.64 متر مربع صادر  با استفاده از طرح جدید تفضیلی رشت صادر گردیده **--**
. است

داراي گواهی عدم خالف بشماره  512168 مورخ 97/03/19 بدون افزایش بنا و **--**
 . کسري پارکینگ  میباشند

هم اکنون با توجه به نقشه برداري تفکیکی تایید شده نظام مهندسی ارائه شده **--**
:توسط متقاضی داراي افزایش بناء به شرح زیر می باشد

 اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 2.92مترمربع**--**
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم هرکدام به مساحت 2.92مترمربع در **--**

مجموع ساختمان  به مساحت 8.76مترمربع
کاهش بناء در پشت بام به مساحت 5.05مترمربع**--**

راه پله در مساحت پروانه مشمول تراکم بوده است بنابراین کاهش سطح راه پله **--**
.تخلف بناء  محسوب نمی گردد

.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**
.پروانه فاقد عقب نشینی صادرگردیده است**--**

موارد انجامی در زمان پایانکار رعایت گردیده است به جز نصب ایفون و اجراي **--**
سفید کاري نماي شرقی

.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور  تقدیم میگردد**--**

101
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 244848000(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  هشتصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 102.02  2
 

1200000  , 1390 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/11/13 3/97/22218 بدوي امام حسین  
فرعی 2 18

3-1-10316-1-1-0-0 101
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره **--**
 285مورخ 88/12/25 به صورت 3.5طبقه در 3واحد مسکونی

.با زیربناي 236.2مترمربع که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است **--**
تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي موارد تخلف به **--**

:شرح زیر می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 0.35مترمربع مازاد بر تراکم **--**

در طبقه همکف (با توجه به ضوابط زمان وقوع تخلف سایه کنسول جزو مساحت تخلف 
منظور نگردیده است)

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 31.72مترمربع مازاد بر **--**
تراکم درهرکدام از طبقات اول،دوم وسوم(95.16مترمربع در طبقات)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه همکف به مساحت 3.15**--**
مترمربع و در طبقات به مساحت 1.12مترمربع در مجموع ساختمان 6.51مترمربع

.پروانه فاقد راه پله به بام صادرگردیده است**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط زمان پروانه می گردد**--**

جهت کنترل حدود اصالحی بر اساس طرح قدیم نیاز به اظهارنظر واحد خط پروژه **--**
.می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 567 طرح تفضیلی قدیم به مساحت 9مترمربع از **--**
عرصه در حد جنوب در حریم رودخانه در تصرف باقیمانده است که آزاد سازي آن پیش از 

.پایانکار الزامی است
ضمناً تایید سه واحد پارکینگ ارائه شده منوط به تغییر جهت دربهاي انباري در **--**

.زمان پایانکار می باشد
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک و صدور گواهی عدم خالف  به حضور **--**

 .تقدیم میگردد

101
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ، 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 الی طبقات و زیرشیروانی ، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 136,405,150(یکصد و  سی و  شش میلیون و  

چهارصد و  پنج هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.03  1.75
 

2060000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22225 بدوي خ شهداء 
25متري 
  شمالی

3-3-10104-15-1-0-0 101
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت  پالك ارائه شده پروانه ساختمانی به شماره 148- 1393/12/27  بصورت  4.5 طبقه 4 

 واحد مسکونی به همراه انباري در زیرشیروانی  بمساحت کل 589.53 متر مربع
با استفاده از سقف تراکمی اعطایی بمساحت 136.31 متر مربع (با در نظر گرفتن %5  

 . تشویقی آسانسور) صادر گردیده  است
در مرحله اجراي اسکلت در طبقه سوم در خصوص افزایش بنا بشرح زیر داري راي جریمه 

. کمیسیون ماده صد بشماره 13679  - 1394/07/01  میباشند
. اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت حدود  11.10 متر مربع - 

اضافه بنا در مجموع طبقات اول, دوم و سوم بمساحت حدود 53.16 متر مربع (هر طبقه  - 
حدود  17.72 متر مربع )

. بسطح 136.31 متر مربع اضافه بنا مربوط به سقف تراکم -
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
اکنون با توجه به اتمام عملیات ساختمانی برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا 

 . بشرح زیر میباشند
. همکف بسطح 0.76 متر مربع اضافه بناي همزمانساز  -

طبقه اول دوم و سوم هر کدام بسطح 0.85 متر مربع (مجموعا بسطح 2.55 متر مربع )  -
 . اضافه بناي همزمانساز

 . افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 18.57 متر مربع -
افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.15 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 0.39 متر مربع  -

. (مازاد بر 5 متر مربع انباري شماره یک ) است
 . فاقد کسري پارکینگ

عرض ورودي سواره بطول 0.80 متر بیشتر از حد مجاز اجرا شده که تاثیري در پارکینگ 
 . حاشیه اي ندارد

. مورد درخواست صدور گواهی عدم خالف
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 211608 مورخ 97.11.2 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 1,171,950(یک میلیون و  یکصد و  
هفتاد و  یک هزار و  نهصد و  پنجاه) 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 72.12  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22227 بدوي کمربندي 
مدرس 

پشت میدان 
تره بار 

آزادي جنب 
کارخانه 
برنج کوبی 
اشکوري 

کوچه شهید 
سالومه 

فرعی دهم 
درب دوم

3-1-10309-307-1-0-0 101
9

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي به **--**
 مساحت عرصه 114.95مترمربع که از بابت اعیان

یک طبقه مسکونی ویالئی در یک واحد و سرویس در حیاط با زیربناي 72.12**--**
.مترمربع فاقد سابقه در شهرداري می باشد

با توجه به قدمت نصب کنتور سال احداث ساختمان سال76 می باشد و اسکلت آن **--**
.اجري می باشد

112قرار دارد R با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
140-70)%) 

با توجه به خط پروژه شماره 1892به مساحت 7.7مترمربع از اعیان ملک در حد **--**
 شمال و پخ اتصالی در تعریض

.کوچه 6متري اصالحی قرار دارد**--**
.با توجه به 107.25عرصه باقیمانده ملک کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد**--**

با توجه به قدمت احداث بناء  (ابالغ طرح تفضیلی رشت در سال 78)فاقد کسري **--**
.پارکینگ می باشد

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و استعالم دفترخانه به حضور تقدیم 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 
174514 مورخ97.09.12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.367.380.000 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 273476000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  
هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 265.91  0
 

3300000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22228 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس   
کوچه 
گلسرخ 
-انتهاي 
کوچه 
-فرعی 
 ششم

3-1-10270-113-1-0-0 102
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 1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید بر اساس خط عادي قطعه زمین نسقی بمساحت 157/50 متر مربع 
وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان با سازه فلزي و قدمت 1394 بوده که بدون مجوز 

 شهرداري احداث گردیده
. و بصورت انبار تجاري در حال بهره برداري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده وضع موجود بمساحت 162.51 متر مربع (از مقدار فوق بسطح  
حدود 15.34 متر مربع دفتر کار میباشد) (داراي 100% پوشش)

. داراي بالکن بسطح 103.40 متر مربع
براي انبار تجاري به ازاء هر 100 متر مربع یک واحد پارکینگ مورد نیاز است که داراي یک 
 . واحد کسري پارکینگ تجاري بوده و در صورت تغییر کاربري مجددا قابل بررسی است

.مساحت موجود بسطح 5.01 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده است
 . در کاربري مسکونی قرار دارد و اعیان خارج از تراکم است

طبق خط پروژه موجود بشماره 963 بسطح حدود 3.5 متر مربع در ضلع شمال و شرق در 
.تعریض کوچه هاي 8 متري و پخ دوگذر قرار دارد

الزم به ذکر است که قبال بابت دیوارگذاري بدون مجوز بطول 26.80 متر داراي راي تخریب 
. بشماره 18613 - 95/08/29 از کمیسیون ابدوي ماده صد میباشند

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 20331 - 96/11/17 جهت صدور دستور تقدیم 
.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 موضوع گزارش شهرداري منطقه 3  به طرفیت آقاي هادي رضایتی مبنی 
تخلف ساختمانی  به شرح احداث بناي بدون مجوز شهرداري به صورت کارگاه 

تراشکاري به مساحت 124.54 مترمربع، سایه بان به مساحت 25.36 مترمربع، یک 
باب مغازه به مساحت 20.02 مترمربع ( داراي بالکن به مساحت 10.5 مترمربع می باشد 

)، سرویس بهداشتی به مساحت 8.48 مترمربع که به منظور بررسی استحکام بنا و 
تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات 

صادر و  پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 210647-97.10.30 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش 

سرقفلی به مبلغ 3،819،076،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 763,815,200(هفتصد و  
شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  پانزده هزار و  دویست) 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 188.9  0
 

65000  , 1366
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز 1397/11/23 3/97/22229 بدوي اول ج  
سنگر  

مقابل انبار 
 نفت

3-1-10225-4-1-0-0 102
1

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً محل ارائه شده برابر دو جلد سند مالکیت بصورت دو قطعه زمین : 1-  پالك ثبتی  
12/4039 بمساحت 82.40 متر مربع . 2- پالك ثبتی 12/6950 ( ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکباب کارگاه تراشکاري) بمساحت 261.25 متر مربع . هردوپالك  بصورت یکجا  

. توسط مالک مورد استفاده قرار دارد
پالك 12/4039 قبال بمساحت 127/85 متر مربع بصورت تراشکاري بوده که بابت آن داراي 
فیش درآمدي شماره 51011 مورخ 1364/06/06 میباشند که بدلیل تعریض صورت گرفته 
بخشی از آن به شهرداري واگذار شده و سند اصالحی صادر گردیده است .بخشی از پالك 

. فوق به یک باب مغازه بدون مجوز تبدیل گردیده است
 . اعیان فاقد مجوز بشرح ذیل میباشد

 : پالك 12/6950
کارگاه تراشکاري با سازه فلزي و قدمت نصب کنتور 1366 بمساحت حدود 124.54 متر  -1

. مربع
بارانداز فلزي متصل به ساختمان بسطح حدود 50.36 متر مربع با قدمت 1366.(الزم بذکر -2

است که بخشی از آن بصورت پارکینگ است )
.سرویس بهداشتی در محوطه بسطح حدود 8.48 متر مربع با قدمت 1366 -3

: پالك 12/4039

یکباب مغازه بسطح حدود 20.02 متر مربع داراي بالکن بسطح حدود 10.50 متر مربع با  -1
قدمت 1393.داراي فعالیت شغلی ابزار فروشی صنعتی و تابلو نئون تبلیغاتی به ابعاد حدود 3

.در1.20 متر
 . یک واحد کسري پارکینگ براي مغازه مذکور

کارگاه تراشکاري بسطح 62.38 متر مربع که داراي فیش درآمدي شماره 51011 مورخ  -2
 . 1364/06/06 میباشد

.اکنون با توجه به نامه اداره ثبت درخواست تجمیع دو پالك را دارند
با توجه به تصمیم اعضاي کمیسیون محترم ماده صد بشماره  20980 - 1397/03/22  در 

, خصوص اعالم مقدار حریم برق 20 کیلو ولت
طبق استعالم بعمل آمده (بپیوست ) شرکت توزیع برق گیالن بشماره 28150 - 97/02/22 
(ثبت دفتر شهرداري) اعالم نموده اند که در حریم خط 20 کیلو ولت قرار داشته و رعایت 

 حریم  2.10 متر از فاز کناري اعالم نموده اند که
طبق خط پروژه اصالحی  پیوست بشماره 2408 .  پالك 12/4039 فاقد عقب نشینی و پالك 
12/6950 بسطح حدود 80.19 متر مربع در حریم برق و بسطح حدود 15.08 متر مربع در 
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.تعریض کوچه 8متري قرار دارد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------
برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد بشماره 2/97/21233 مورخ 1397/08/01 , طی 
بازدید صورت گرفته مالک با برچیدن بارانداز داخل محوطه بسطح 25 متر مربع اقدام به 

. آزادسازي حریم برق نموده اند
و با توجه به برچیدن سایبان که جهت تامین پارکینگ یک باب مغازه جدیداالحداث بوده 
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشند که در فرم تحلیل خالف ورود اطالعات 

 . گردیده است
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم بشماره 21801 -1397/08/19 در خصوص اعیان بسطح 
62.38 مترمربع مربوط به پالك 12/4039 بوده که بابت آن داراي فیش در آمدي بشماره 
 . 51011 مورخ 64/06/06 میباشند که بدلیل سهوقلم در گزارشات قبلی قید نگردید بود

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، تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 1برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 161,417,000(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  هفده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 52.07  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/09 3/97/22230 بدوي میدان  
گیل-بلوار 

امام 
-زمینهاي 
نیروي 

انتظامی-ش
هرك امام 
حسین-ك 
دوازدهم

3-3-30348-2-1-0-0 102
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  62   مورخه 97/5/10  
می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی بصورت  دوبلکسی  دریک  واحد مسکونی 

بازیربناي کل
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد اجراي سربندي  است وبرخالف     125/82
مدلول پروانه داراي افزایش بناي مازاد برتراکم  بسطح 52/07 مترمربع می باشد . رعایت 

. یکواحد پارکینگ میگردد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

102
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 9,573,120(نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  یکصد 

و  بیست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 66.48  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22238 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا جنب 
ترمینال 
خط کناره 
ك زمانی 
فرعی 9

3-2-10276-774-1-0-0 102
3

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 7,941,600(هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  یک هزار و  
ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 11.03  0.5
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 36,000,000(سی و  شش میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 83.10مترمربع برابر فروشنامه عادي 83.31مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه مسکونی با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 91 فاقد **--**
.سابقه در شهرداري می باشد

سوئیت در طبقه همکف 62.48مترمربع که در حد غرب به عمق 1.14متر عدم **--**
رعایت حداقل عرض حیاط خلوت دارند اما با توجه به دیوارگذاري انجام شده مشرف به 

.پالك نمی باشد
عملیات ساختمانی در طبقه همکف متوقف و بر روي سقف بتنی سربندي گردیده **--**

.است و در حال حاضر ساختمان یک واحد و یک طبقه می باشد
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**

با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی با تراکم **--**
قرار داردبنابراین با توجه به اینکه مساحت عرصه کمتر از 100متر می (r112)کم

(%باشد(120-80
.11.03مترمربع بناي احداثی مازاد بر تراکم و 66.48مترمربع داخل تراکم می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد نقشه برداري با توجه به نسقی بودن و مشخص نبودن **--**

.وکوچه ومعابر تهییه خط پروزه امکان پذیر نمی باشد
.تقاضاي  پرداخت خالف و دریافت انشعاب گاز  را دارند**--**

102
3

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي رجبعلی حسین نیا مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 5.65 مترمربع، اضافه بنا 

در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 15.89مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 6.88 مترمربع و در طبقات اول تا سوم 

هر یک به مساحت 8.34 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 

429,508,800(چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 85.22  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/11/30 3/97/22240 بدوي شالکو -  
روبروي 
بوستان 
ملت  

همرنگ نژاد

3-3-10019-105-1-0-0 102
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 112 به تاریخ 96/03/30 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 540.99 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي  می باشد
در خصوص اضافه بنا در همکف به سطح 13/43 متر مربع داراي پروانه احداث بنا  *-----*

مر حله دوم به شماره 3/33/507756 به تاریخ 96/10/11 می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد *------*

 اضافه بنا در همکف به سطح 5.65 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم و سوم در مجموع به سطح 47.67 متر مربع ( هر طبقه به  -2

سطح 15.89 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  6.88  متر مربع و  -3

 طبقات در مجموع به سطح 25.02 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.34 متر مربع  )
 

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

102
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 210824 مورخ 97/11/1 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.550.000.000 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 310000000(سیصد و  ده میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 41.09  0
 

1020000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/13 3/97/22241 بدوي بلوار امام  
علی -بعد از 
تعمیرگاه 
آب وبرق  
  آب آسیاب

3-1-10192-379-1-0-0 102
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متثاضی یک باب مغازه بربار نقشه برداري به مساحت 41.09 
 متر مربع می باشد

 اعیان احداثی با قدمت سال جاري ( 1397 ) می باشد *--*
با توجه به اعیان مذکور رعایت یک باب پارکینگ تجاري در داخل ملک می گردد *----*

ملک در کاربري فضاي سبز واقع شده است *-----*
 کل اعیان به صورت خارج تراکم می باشد *------*
 اعیان احداثی با مصالح بلوکی می باشد *--------*

ملک فاقد عقب نشینی می باشد *---------*
  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به 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 211596 مورخ 97/11/2 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.821.400.000 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 764280000(هفتصد و  شصت و  

چهار میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 34.74  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/13 3/97/22242 بدوي  
شالکو-دیانت
ي مروارید 
بن لطفی

3-2-10322-110-1-0-0 102
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  

شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/13 3/97/22242 بدوي  
شالکو-دیانت
ي مروارید 
بن لطفی

3-2-10322-110-1-0-0 102
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 107
 به تاریخ 93/11/06 می باشد

از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به 
شرح ذیل می باشد که منجر به صدور گواهی عدم خالف به شماره 334745 به تاریخ 

97/03/30 گردید

اضافه بنا در همکف  به سطح 16.81متر مربع (الزم به توضیح است 6.47متر مربع  -1
مساحت سایه کنسول شمالی از مساحت اعالمی به کمیسیون کسر گردیده است)

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 44.92متر مربع (در مجموع به مساحت  -2
179.68متر مربع )

 توسعه زیر شیروانی  به سطح 5.06متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به  -4

 مساحت 117.13متر مربع
در طبقات اول ،دوم وسوم  تعداد واحدها از یک به دو واحد افزایش یافته است مساحت  -5

 واحد کوچکتر 65.32متر مربع می باشد
(از این مقدار  به سطح 44.92متر مربع  در اضافه بناء محسوب گردیده است و درمجموع به 

مساحت 61.2 متر مربع  اضافه بنا بابت  افزایش تعداد واحد)
با توجه به نقشه هاي  ارائه شده چهار واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند و مجاز به  -6

.احداث سه درب ماشین رو در حد جنوب می باشند
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و جانمائی جدید پارکینگ  ارائه شده  5**--**

  واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند(یک واحد بیشتر از پرداختی بر اساس راي 
کمیسیون)

با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در ضلع شرق و شمال مجاز به  **--**
احداث پنجره مشرف به پالك همجوار نمیباشد که در ضلع شمال داراي یک پنجره مشرف 
به پالك در طبقات می باشد که  پیش از دریافت پایانکار باید نسبت به رفع اشرافیت اقدام 

 .گردد
در زمان بازدید 4 درب ماشین رو اجرا شده بود که یک درب بر روي پخ اجرا شده  **--**

و مالک ملزم به مسدود نمودن درب بر روي پخ و کاهش عرض دربها به کمتر از 3متر 
                                                                                                      .ودرمجموع 9متر می باشد
                                                                                                                                              

                                                              

102
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به افزایش تعداد واحد ها از 5 به 8 واحدو افزایش بناء  80.68متر مربع  **--**
 .افزایش کسري حد نصاب فضاي باز واحدهاي مسکونی را دارند

: مجددا از بابت موارد ذیل داراي سوابق می باشد 
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و استفاده پارکینگ شماره 1 از فضاي **--**

سایبان در همکف 16.95مترمربع اضافه بناي همزمانساز در همکف دارند

: حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

: داراي تخلف زیر بنایی مجدد به شرح ذیل می باشد *--*
مالک اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به سطح 34.74 متر مربع به یک باب مغازه نموده  -1

 است
 با توجه به احداث مغازه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -2

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب می باشد *---*
ساختمان 5 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد *----*
که از بابت 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد تجاري داراي سوابق می باشد و 

.یک واحد کسري پارکینگ جدید می باشد
رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *-----*

نماي در حد شمال با پوشش ایزوگام بوده که بر روي آن با رنگ پوشیده شده  *-------*
است

مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد *---------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان فلزي بااعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 3952800(سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.24  1
 

1220000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22245 تجدید 
نظر

وي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  
نبش بن 
سعدي

3-3-10251-202-1-0-0 102
7

باتوجه به تعیین جریمه بابت 3.24 مترمربع احداث سایبان ، کسري پارکینگ منتفی 
میباشد.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

رعایت عقب  در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.
نشینی

42.  0
 

3360000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1397/11/13 3/97/22245 تجدید 
نظر

وي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  
نبش بن 
سعدي

3-3-10251-202-1-0-0 102
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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 ؟ برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 76755600(هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.84  1.5
 

2060000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 83 مورخه **--**
92/6/16   می باشد که  بصورت 4/5طبقه در7واحد مسکونی بازیربناي 795/03 مترمربع 

صادرگردیده
درحد سقف طبقه اول بدون خالف زیربنائی  براي آن گواهی عدم خالف به شماره **--**

 . 89994مورخه 92/11/5 صادرگردیده وپروانه فوق فاقد اعتبار می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی در **--**
مجموع طبقات همکف تا چهارم  24/2مترمربع کاهش بناء دارد(هرطبقه  4.84مترمربع)

در زیر شیروانی اقدام به توسعه بناءکمتر از 5% زیربناي پروانه  به مساحت   24.84**--**
مترمربع به صورت انباري در زیر شیروانی نموده است.(پروانه بدون انباري صادرگردیده بود)
در طبقات اقدام به تبدیل واحد از  از 7 واحد به 8واحد مسکونی نموده اند که  با **--**

توجه به بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي
تعداد واحد  از یک واحد به دو واحد در طبقه اول افزایش یافته است  بنابراین فقط **--**

.تعداد واحد افزایش یافته به کمیسیون اعالم گردیده است
احداث سایبان با مصالح غیر همگن با سازه اصلی (آهنی) جهت تامین پارکینگ به **--**

 مساحت 3.24مترمربع
با توجه به افزایش تعداد واحد از 7 واحد به 8 واحد یک واحد کسري پارکنیگ **--**

دارند که در صورت پذیرش مساحت سایبان رعایت پارکینگ می گردد(با تزاحم یک به یک )
(3درب 4متري در زمان پروانه داشته است که وضع موجود دو درب 5و 4متري می **--**

باشد)
با توجه به خط پروژه ارسالی 0.42 مترمربع تجاوز به شارع دارند ( 2.5متر طول **--**

دیوار در پخ اتصالی حد شمال به شرق تجاوز به معبر 12متري دارد)
نماي حد جنوب اجرا نشده است و نماي حد غرب ایزوگام براق**--**

.دیوار حایل بام اجرا نشده است**--**
**********------******

در بازدید مجدد سایبان اصالح و ناودانی اجرا گردیده است-پله جلو درب تخریب **--**
و رمپ سازي شده است-کمپارس دامنه اجرا شده است

.پخ عقب نشینی گردیده است و دیوار حائل بام به صورت ژاپنی اجرا شده است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 1 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 170688000(یکصد و  هفتاد میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50.8  1
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22246 بدوي بلوار امام  
خمینی-سن
گ سازي  
آهکی-الله

3-3-30214-49-1-0-0 102
8

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 206مورخه 92/12/20 
 وپروانه اصالحی مورخه 97/6/4  می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی

بصورت 3  طبقه روي پیلوت در3  واحد مسکونی با زیرشیروانی بصورت انباري وراه پله با  
 آسانسور بازیربناي کل  471/38  مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سقف آخر

است . رعایت پارکینگ وحد نصاب فضاي سبز گردیده  وبرابر نقشه برداري ارائه شده  
 : برخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 6/12  مترمربع -1
حذف آسانسور وکاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 6/58 مترمربع وتبدیل آن به بناي  -2

 . مفید مازاد برتراکم
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 18/36 مترمربع ( هرطبقه 6/12 -3

 .  مترمربع )
حذف آسانسور وکاهش سطح راه پله در طبقات اول الی سوم بسطح 19/74 مترمربع   -4

 . وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم ( هرطبقه 6/58  مترمربع )
 . بسطح 4/98 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز براي واحدهاي مسکونی دارند -5

ضمنا انباریها درزیرشیروانی حذف وبسطح 36/53 مترمربع درزیرشیروانی داراي کاهش بنا 
 می باشد

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 امین بیگدلی مقدم مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در طبقات اول و دوم هر طبقه به مساحت 

8.83 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 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 68432500(شصت و  هشت 

میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 17.66  1.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22255 بدوي خ 
فلسطین-خ 
شریفیان-ش

هرك 
فرهنگیان-

خ 
سوم-قطعه 

82
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9

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/80 - 1397/06/19 بصورت 2.5  

طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 321.95 متر مربع  با احداث سایبان جهت تامین پارکینگ در تراز کف طبقه اول صادر  

 . گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده ؛

 . در همکف بسطح 0.02 مترمربع کاهش بنا  -
در طبقه اول و دوم مجموعا بسطح 17.66 متر مربع افزایش بنا خارج از تراکم (هر  - - -

 طبقه بسطح 8.83 مترمربع )
 . تا اینمرحله فاقد کسري پارکینگ

. ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 0.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 99,120,000(نود و  نه میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 3/97/22256 بدوي الهیجان  
شهدا  

مژدهی 5 
متري

3-2-10151-42-1-0-0 103
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 197 مورخه 96/12/14 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب سه واحد مسکونی ) به زیربناي

633متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد آجر چینی طبقات می باشد و  
برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی

:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد 
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 6/18متر مربع بانضمام تبدیل 8/15 -1

 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 18/54متر مربع (هر -2

 طبقه بسطح 6/18 متر مربع) می باشد همچنین
بسطح 8/71 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع 

.بسطح 26/13 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
به دلیل عدم اجراي انباري ها در زیرشیروانی بمساحت 40/44 متر مربع در زیرشیروانی  -3

کاهش زیربنا دارد
توسعه بناي انجام گرفته کمتراز 5 % زیربناي پروانه صادره است -4

کسري پارکینگ ندارد ضمنا با توجه به عدم اجراي درب هاي ورودي پارکینگ و عدم  -5
اتمام عملیات اجرایی ساختمان هر گونه مغایرت احتمالی در زمان پایانکار قابل

.بررسی مجدد می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

103
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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 3 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,451,355,200(دو میلیارد و  

چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  پنجاه 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 243.19  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/30 3/97/22261 تجدید 
نظر

فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 103
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 سه قطعه پارکینگ تجاري و دو قطعه پارکینگ مسکونی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 125  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/30 3/97/22261 تجدید 
نظر

فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 103
1

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 توسعه تجاري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  375,244,800(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون 
و  دویست و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.نظریه اقلیت 

:(نماینده قوه قضاییه)اعتراض آقاي احسان آهنگی نسبت به راي شماره 3/97/21934
 مورخ 97/10/01شعبه سوم کمیسیون ماده صد شهرداري که مشعر بر تخریب  تخلفات 

ساختمانی می باشد وارد و موجه نیست زیرا راي معترضً عنه وفق اصول و موازین 
قانونی صادر گردیده و مواجه با اشکال قانونی به نحوي که موجبات فسخ و بی 

اعتباري آن  فراهم گردد نیست ،از طرفی احداث طبقه مازاد و توسعه بناي تجاري بر 
خالف مدلول پروانه و اصول و ضوابط شهرسازي صورت گرفته است؛ نامبرده حسب 

مدارك و مستندات موجود در پرونده مرتکب تخلفات عدیده دیگري در همین 
ساختمان قبل از اخذ پایانکار از حیث توسعه بناي مسکونی و تجاري گردیده که به 

موجب آراء شماره 20468-96/11/28 و 20977 - 97/03/19 و 20353 -96/09/27 به 
پرداخت جریمه محکوم شده است و مساعدت الزم در آرائ اشاره شده موجب شده 

وي مرتکب تخلفات بیشتر و گسترده تري گردد بطوریکه براي احداث واحد هاي 
مسکونی و تجاري هیچ پارکینگی منظور نگردیده و تمامی عرصه در کف ساختمان را 

تبدیل به تجاري نموده است بنابراین با توجه به مراتب مذکور ضمن رد تجدید 
نظرخواهی،دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید  می گردد.

جریمه 27.92  4
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
برابر صورت جلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 1394/12/25 به صورت 3 طبقه بر روي یک 

باب مغازه فاقد
بالکن و انباري در زیر شیروانی با زیر بنا 720.77 متر مربع به شماره 161 به تاریخ  

 95/12/28 می باشد
 پوشش ساختمان به صورت 100 % می باشد  *--*

در خصوص تخلفات زیر بنایی در مرحله اتمام سقف دوم  ، داراي سوابق گزارش و  *----*
 آراي کمیسیون ماده صد به تاریخ  96/09/27و  96/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 42.81 متر مربع -1
 توسعه بنا در همکف تجاري به سطح 3.23 متر مربع -2

 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطج 51.70 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4

 تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن سراسري به سطح 141.39 متر مربع -5
 توسعه بنا به صورت احداث بالکن در طبقه  اول به سطح 4.97 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله در طبقه به سطح 5.88 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -7
به دلیل  عدم اجراي طبقات باالتر تا این مرحله و نیز با توجه به سوابق پرداختی 2 واحد  -8
کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ساختمانی و همچنین با در نظر گرفتن مجموع 

زیر بناي واحد تجاري
 به سطح  312.06 متر مربع ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري تا این مرحله می باشد 

*------------------*
مجددا به توجه به پیشرفت و ارائه نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح 

ذیل بوده که در این خصوص داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر 
: پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا مجدد در هکف تجاري به سطح 30.87 متر مربع -1
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -2

 توسعه بنا در طبقه اول به صورت بالکن به سطح 67.80 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در طبقه اول به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4
با توجه به مجموع زیربناي تجاري به سطح 411.87 متر  مربع داراي 2 واحد کسري  -5

 پارکینگ تجاري می باشد
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کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات دوم وسوم در مجموع به سطح  -6
 12.90 متر مربع ( هر طبقه به سطح 6.45 متر مربع )

*-----------------------------*
مجددا از بابت توسعه بنا به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد  *--*

: به شماره 3/97/21497 به تاریخ 97/06/31 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

 توسعه بنا در طبقه دوم 76.54 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقه سوم 76.54 متر مربع  -2

با توجه به توسعه واحد هاي مسکونی در طبقات دوم وسوم و مساحت بیش از 180 متر  -4
مربع  ، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ( در مجموع 4 واحد پارکینگ 

 مسکونی ) بوده
 که با توجه به تامین 2 واحد در همکف ، داراي 2 واحد  کسري پارکینگ مسکونی می باشد

*--------------------------------------------*
مجددا با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی و اتمام اسکلت وسقف طبقه چهارم داراي 
تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد که مطابق راي کمیسیون ماده صد بشماره 

3/97/22261 مورخ97/11/30
محکوم به پرداخت جریمه گردیده است

 عملیات ساختمانی در مر حله سفت کاري می باشد *---*
توسعه بنا تجاري در همکف به صورت  تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به مساحت  -1

 27.92 متر مربع
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم 243.19  ( از این مقدار به سطح 102.76 متر مربع  -3

 با اسکلت فلزي می باشد )
با توجه به احداث بناي مسکونی مازاد بیش از 180 متر مربع داراي 2 واحد کسري  -4

 پارکینگ مسکونی می باشد
 با توجه به توسعه بناي تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري -5

*---------------------------------------------*
در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید
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حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم بانک را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

مراتب جهت صدوردتورات مقتضی به حضور 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 ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 8,125,000(هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

162500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/13 3/97/22266 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا  
روبروي 
کوچه 
حاجی

3-3-10357-336-1-0-0 103
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
205812مورخ97.10.24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ791.758.400ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 158351680(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  سیصد و  

پنجاه و  یک هزار و  ششصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 874.86  0
 

162500  , 1342
 , 1357
 , 1378

احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت افرازي (تعویضی)ششدانگ عرصه و اعیان بمساحت 

 954.90 متر مربع
در خصوص  اعیان خالفساز  بشرح زیر داراي گزارش جاري در سیستم بشماره  361382  در 

 . واحد تخلفات ساختمانی میباشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه موجود بسطح 908.89 متر مربع (بسطح 46.01 متر 

 مربع کمتر از سند مالکیت )
. و اعیان بشرح ذیل است

دوباب مغازه بمساحت هاي 44.54  و 22.16 متر مربع که یک باب آن داراي بالکن بسطح  -1
12 متر مربع است .(تاریخ نصب کنتور 1342 )(با فعالیت شغلی  تعمیرگاه ماشین و لوازم 

فروشی خودرو)
 ساختمان 2 طبقه بر روي دو باب مغازه -2

دو باب مغازه بمساحت هاي  20.92 و 24.45 متر مربع که یک باب آن داراي بالکن بسطح 
. 24.45 متر مربع میباشد

 طبقه اول بمساحت 46.16  و  طبقه دوم بسطح 47.58 متر مربع .(نصب کنتور 1378 )
دو باب ساختمان مجزا که بصورت سالن ورزشی مورد استفاده است بمساحت هاي 396 و -3

 212 متر مربع .(نصب کنتور 1357)
. ردیفهاي 2 و 3 بدون مجوز اقدام به تعمییرات داخلی و خارجی نموده اند

وضع موجود ؛
پس از آن اقدام به تبدیل پیلوت بسطح حدود 24.60 متر مربع به تجاري نموده اند . که 

. بهمراه مغازه کناري بصورت یکباب دودهنه در آمده است
 . تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري  بمساحت 46.16 متر مربع 

 . تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه دوم بمساحت 47.58  متر مربع
 . داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري

-------------------------------------------------------------
------------------------------------

همچنین برابر سند مالکیت حد غرب بطول 46.15 متر به نهر ذکر گردیده که وضع موجود در 
محل بصورت قطعه زمینی بوده که آثاري از نهر بر روي آن مشاهده نگردید و برابر طرح 

 تفصیلی موجود بصورت
کوچه 8 متري طراحی گردیده است که بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 1636 مورخ 

97/01/16 در شمال بسطح 2.44 متر مربع و در جنوب بسطح 11.19 متر مربع (مجموعا بسطح 
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13.63 متر مربع) از وضع موجود در تعریض کوچه هاي 8 متري و خیابان 45 متري و پخ 
. دوگذر قرار دارد

 . مورد درخواست استعالم دفترخانه جهت نقل و انتقال
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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 

2448600(دو میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار و  ششصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 7.42  0.1
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22267 بدوي فلسطین   
بن بست راد

3-2-10143-87-1-0-0 103
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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 223,476,000(دویست و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 33.86  2
 

3300000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک **--**
 اشکوبه برابر سند  به مساحت عرصه  130/53مترمربع قطعه دوم تفکیکی که برابر نامه

شماره 3/33/2650 مورخه 81/9/25 شهرداري تفکیک گردید و از بابت آن داراي **--**
 .بالمانع شماره 509078مورخ 96/10/24 می باشد

از بابت تعمیرات جزئی بناء قدیمی با قدمت باالي 30 سال داراي مجوز تعمیرات **--**
 جزئی به شماره 510413مورخ 96/12/13 می باشد

که در حال حاضر با افزایش بناء بدون مجوز به مساحت 41.28مترمربع با مصالح **--**
بنائی واسکلت فلزي  اقدام به توسعه بناء مسکونی دوبلکسی نموده است

به کسر مساحت داراي بالمانع در همکف  7.42مترمربع بناي احداثی در طبقه اول  **--**
(مسکونی r112).داخل تراکم و مابقی به مساحت 33.86مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

برابر خط پروژه پیوست به شماره 1623  کوچه حد غرب بصورت 8 متري و بسطح  **--**
19/10 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد و ازبن بست 6متري  حد شرق فاقد عقب نشینی 

.  می باشد
الزم به ذکر است که برابر خط پروژه حد شرق به طول یک متر متصل  به کوچه  **--**

   بوده (وضع موجود متصل به پالك)که درسند  اشاره اي به آن نگردیده
.با توجه به قدمت احداث بناء وعدم افزایش واحد  فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

مراتب با توجه به تصمیم شماره 21475مورخ 97/06/17  کمیسیون ماده 100 جهت **--**
.کارشناسی حضوري به حضور تقدیم 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 ضریب1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 20,000,000(بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

800000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/30 3/97/22270 بدوي بلوار  
خرمشهر 

   کوچه یاس

3-3-10438-37-1-0-0 103
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک درخصوص تبدیل پیلوت 
به مسکونی به استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 141,288,000(یکصد و  چهل و  یک 
میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 58.87  3
 

800000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید  احتراماً 
مکان مورد بازدید بصورت یک باب ساختمان دو اشکوبه در دو واحد مسکونی داراي عرصه  -

 .  نسقی برابر فروشنامه بمساحت 60 متر مربع
ساختمان فوق بصورت دو اشکوبه در یک واحد مسکونی با زیربناي 110 متر مربع  (از  -    
مقدار فوق بسطح 4.80 مترمربع بصورت کنسول بسمت معبر در طبقه اول )  و یک واحد 

, کسري پارکینگ
داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 16157  مورخ  1388/08/17 و سوابق در واحد  -

 . خالف میباشد
اکنون برابر نامه اداره ثبت اسناد (بشماره 4787 -97/10/12 ) و کروکی نقشه برداري -       

 .  ارائه شده جهت  دریافت سند مالکیت
طی بازدید صورت گرفته پس از آن اقدام به تبدیل یک واحد به دو واحد مسکونی ( تبدیل -
همکف به یک واحد مسکونی با راه ورودي مجزا  بمساحت 45.52 متر مربع ) با قدمت 1389

 .   نموده اند
مساحت عرصه  موجود 53.47 متر مربع است که در کروکی اداره ثبت بکسر راه پله -     

. اعالم گردیده است
 . داراي کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون بسطح 9.81 متر مربع -

 . داراي یک واحد کسري پارکینگ-     
برابر خط پروژه پیوست بشماره 595  بسطح حدود 3.38 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 
10 متري ضلع جنوب و بسطح 9.97 متر مربع در تعریض پیاده راه 6 متري ضلع غرب قرار 

  دارد .(مجموعاً بسطح 13.35 مترمربع از اعیان )
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 توضیحات مالک در جلسه کمیسیون و نظر به ساخت 
ساختمان در سال 1372 و نیز وضعیت مالک ، 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 7,151,200(هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  یک 
هزار و  دویست) 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 89.39  0.1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 3/97/22273 بدوي پیر کالچاي  
کمر بندي 
خرشهر 
یوسف 
کاشفی

3-2-10318-63-1-0-0 103
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
4,244,000(چهار میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.61  0.5
 

800000  , 1372 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده  توسط متقاضی طبق مبایعه نامه   عادي  بصورت یکباب خانه  به 
 عرصه 140 متر مربع  میباشد

وضع موجود یکبابخانه ویالیی با قدمت سال 1372 با  توجه به برداشت میدانی صورت گرفته 
زیربناي خانه بسطح  حدود 100 متر مربع میباشد

که در سال 1395 اقدام به تعمیرات جزئی شامل  تعویض حلب هاي سربندي و نما کاري  
. تعویض درب رنگ آمیزي  نموده است

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه وانعکاس ملک بر روي آن  
.میباشد

مساحت عنوان شده بر اساس برداشت میدانی میباشد و علیرغم درخواست از متقاضی  
 جهت ارائه نقشه برداري و پالن معماري وضع موجود  و عدم ارائه از سوي متقاضی

در صورت ارائه نقشه برداري و پالن معماري وضع موجود هر گونه  مغایرت قابل بررسی  
.میباشد

مراتب با توجه به  تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21261 مورخ 1397/05/20جهت 
 .صدور دستور تقدیم میگردد

طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه  بشماره 1996 مورخ  ****
1397/07/19 ( بپیوست) بسطح 12/30 متر مربع از عرصه در تعریض  قرار میگیرد ( که از 

این مقدار بسطح 7/20 مشتمل بر اعیان میباشد)
.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد

.سطح اشغال مجاز 70 % و سطح اشغال موجود 78/30 % میباشد
***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

103
5

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري به تکلیف قانونی خود عمل 
نماید . 

ردتخلف 4  0
 

1440000  , 1391 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/12/04 3/97/22284 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی -کوي 
چمران 

-کوچه 13
-کوچه4

انتهاي ملک 
داخل باغ

3-1-10220-156-1-0-0 103
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  770,472,000(هفتصد و  هفتاد میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ 

تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 356.7  1.5
 

1440000  , 1391 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک  برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/04 3/97/22284 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی -کوي 
چمران 

-کوچه 13
-کوچه4

انتهاي ملک 
داخل باغ

3-1-10220-156-1-0-0 103
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 164 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی 1/5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

بازیربناي 289 مترمربع با نوع اسکلت بتنی وبرابر
تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1391 می باشد که  بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبا  
(آموزشی تثبیت شده )    S213 عنایت به طرح تفصیلی جدید  وقرار گرفتن ملک درپهنه

 کالمازاد برتراکم می باشد .وبرابر نقشه ارائه شده
 :  با زیربناي

همکف بصورت پیلوت بازیربناي 144/5 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  مترمربع عدم  -1
رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت  که عرض آن از 2متر به 1/8 متر کاهش داده شده ودراین 

  .  طبقه فاقد اشرافیت می باشد
. تبدیل قسمتی از پیلوت درهمکف به یکواحد مسکونی بازیربناي 69/7 مترمربع  -2

طبقه اول بصورت دو واحد مسکونی بازیربناي 146/5 مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -3
مترمربع عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت  که عرض آن از 2متر به 1/8 متر کاهش داده 

 شده ودراین طبقه داراي اشرافیت و
  . همچنین مقدار 2 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر می باشد

براساس ضوابط سال ساخت براي 3  واحد مسکونی نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که  -4
یکواحد آن درمحل رعایت و کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند . داراي سوابق درواحد 

 خالف بوده که دبیرخانه محترم
کمیسیون ماده صد برابر تصمیم مورخه 97/3/19 اعالم نموده که درخصوص طرح تفصیلی 

 . جدید وقدیم گزارش به روز تهیه وبه کمیسیون ارسال گردد
اما براساس طرح تفصیلی قدیم درکاربري مسکونی با تراکم متوسط قراردارد ( تراکم همکف 
50%  مورد استفاده 81/4% و تراکم طبقات 100%  مورد استفاده 123/9% ) که براساس طرح 

 قدیم  از کل زیربنا
بسطح 51/5 مترمربع وبسطح 239/5 مترمربع درحد تراکم وکسري یکواحد پارکینگ 

 . مسکونی دارند
ضمنا جهت مشخص شدن میزان عقب نشینی از واحد محترم نقشه برداري استعالم گردیده 
که براساس نظریه پیوست واحد محترم نقشه برداري اعالم گردیده به دلیل مشخص نبودن 

وضعیت کوچه تا ارئه سند
مالکیت تهیه خط پروژه امکان پذیر نبوده و اعالم شده حدودا نیمی از ملک درتعریض  

خیابان 10 متري آتی قراردارد . که درخصوص موارد مذکور داراي سوابق درواحد خالف بوده 
 که درکمیسیون محترم ماده

103
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



صد درحال بررسی است . حال کمیسیون محترم ماده صدبرابر تصمیم مورخه 97/5/20 با 
ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مالک دستور گزارش جدید را صادر نموده که عین گزارش 

. جهت دستور تقدیم میگردد
شایان ذکر است که بصورت غیابی داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه 
شماره 3/96/19440  مورخه 96/3/16 کمیسیون محترم  ماده صد محکوم به تخریب بنا 

گردیده

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 مسکونی به مساحت 26/6 متر مربع مشارالیه را با ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 3,657,500(سه میلیون و  ششصد 

و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 26.6  1.25
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22286 بدوي کیژده  
شهداي 

اسالم کوچه
  

3-3-10286-5-1-0-0 103
7

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 

اضافه بناي تجاري به مساحت 6/84 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 1,504,800(یک میلیون و  پانصد و  

چهار هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 6.84  2
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث سایبان به مساحت 26/5 متر 

مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 22,525,000
(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 26.5  1
 

850000  , 1387 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 210   مترمربع مشتمل بر یکباب خانه ویالیی بازیربناي حدود 80  

 مترمربع ویکباب
مغازه  فاقد بالکن وداراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي به ابعاد حدود 1/2متر × 4 متر به شغل 
خواروبار فروشی بازیربناي حدود 25/52 مترمربع می باشد که در خصوص موارد فوق داراي 

 سوابق
درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 74/12/5  کمیسیون ماده صد محکوم به 
پرداخت جریمه گردیده متعاقب آن اقدام به احداث  بارانداز بسطح حدود 26/5 مترمربع با 

قدمت سال
را نموده . همچنین برابر نقشه ارائه شده  درحد مغازه  نسبت به راي کمیسیون  1387 

بسطح 6/84مترمربع  ودرحد مسکونی بسطح 26/6 مترمربع مابه التفاوت بناي همزمان ساز 
"دارند  ضمنا

برابر  خط پروژه شماره 722   وانعکاس ملک برروي آن کوچه بصورت 10 متري وبسطح  
حدود  5/26  مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح حدود 3/22 مترمربع از 

مغازه وبسطح
مترمربع ازبارانداز می باشد . حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق اداره ثبت     2/04 

  .  رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد
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شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید. رعایت عقب 
نشینی

1 3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1397/11/30 3/97/22289 بدوي بلوار 
خرمشهر- 
14 متري 
الله

3-3-10410-462-1-0-0 103
8

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 111,166,000(یکصد و  یازده میلیون و  یکصد و  شصت و  شش 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 71.72  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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 301,957,500(سیصد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 65.27  1.5
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 40مورخ **--**
 95/05/28 به صورت 3.5طبقه در 4واحد مسکونی با زیربناي

490.96مترمربع  که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 71.72مترمربع **--**
.صادرگردیده است

در زمان بازدید ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و پروانه فاقد اعتبار می  **--**
.باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر بیشتر از 5% زیربناي **--**
:پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول60% به مساحت 16.21**--**
مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ

اضافه بناء در طبقه اول ،دوم و سوم خارج از تراکم و خارج از طول60% هرکدام به  **--**
 مساحت 16.21مترمربع در مجموع 48.63مترمربع

 اضافه بناء به صورت توسعه  راه پله به بام به مساحت 0.43مترمربع**--**
در مجموع 65.27مترمربع اضافه بناء و 71.72مترمربع عدم رعایت سقف تراکم **--**

.اعطائی دارند
طول بر ملک  کمتر از 12متر می باشد که مجاز به احداث یک درب 4متري می   **--**
باشد اما در عمل دو درب 2.5متري اجرا گردیده است و پارك حاشیه اي کوچه را حذف می 

.کند
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(در صورت پذیرش افزایش تعداد درب در  **--**
کمیسیون ماده صد در غیر این صورت باید درب به حالت پروانه اعاده و پارکینگها بررسی 

گردد.)
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  
ضمن نقض راي تجدیدنظر با توجه به راي دیوان عدالت اداري و با توجه به نظریه 

کارشناس رسمی در خصوص اصول سه گانه به شماره 173374 مورخ 97.9.10 را از 
بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 128,260,800(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  دویست و  شصت هزار و  
هشتصد) 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 59.38  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 3/97/22291 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
انتهاي 

کوچه خوش 
انس سمت 
راست  
جنب 
نانوائی  

جنب پالك 
19

3-3-30257-48-1-0-0 103
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي تجدیدنظر و با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با 

ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها ضمن 
نقض راي تجدید نظر : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم 

بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 12,846,240(دوازده میلیون و  هشتصد و  
چهل و  شش هزار و  دویست و  چهل) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 89.21  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،و ضمن نقض راي تجدیدنظر 
و با توجه به نظریه دیوان عدالت اداري و  به موجب نظریه شماره 210799 

مورخ97.11.1 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان 
موصوف دو باب مغازه به مساحتهاي 14.17 و 15.54 متر مربع  را به مبلغ 280000000 
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 56,000,000(پنجاه و  شش 
میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29.71  0
 

1440000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید  ساختمان 2 اشکوبه (همکف دو باب مغازه و یک واحد مسکونی و 
طبقه اول در یک واحد مسکونی ) با سازه بتنی و بدون مجوز شهرداري با قدمت 1391 

.احداث گردیده و در حال بهره برداري میباشد
بابت اعیان بسطح 200 متر مربع (دو باب مغازه و دو واحد مسکونی) داراي راي تخریب غیابی 
از کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 10991 مورخ 1394/02/19 میباشند که برابر نقشه برداي 

.ارائه شده گزارش اصالحی بشرح ذیل تقدیم میگردد
.مساحت عرصه موجود 89.15 متر مربع و داراي 100% پوشش است

همکف :  راه پله بسطح 9.22 متر مربع - - پیلوت بسطح 42.10 متر مربع - - واحد  
. مسکونی بسطح 37.83 متر مربع

سپس متعاقب آن اقدام به تبدیل پیلوت به دو باب مغازه بمساحت هاي  15.54 متر مربع و  
14.17 متر مربع .(الزم بذکر است که حداقل بعد  مغازها رعایت نگردیده است )

. طبقه اول : بسطح 5.76 متر مربع راه پله و بسطح 83.39 متر مربع یک واحد مسکونی
.دو واحد مسکونی داراي دو واحد کسري پارکینگ

 . داراي راي کمیسیون در خصوص موارد مذکور میباشند
با توجه به تغییر عرض معبر در طرح تفصیلی جدید نیاز به اصالح خط پروژه 

میباشد:::::::::::::برابر خط پروژه اصالحی بشماره 1153 بسطح حدود 21.55 متر مربع از اعیان 
.در هر طبقه در ضلع شمال و غرب در تعریض کوچه هاي 12 و 6 متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

103
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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 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 تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 223,171,200(دویست و  بیست و  سه میلیون و  

یکصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.28  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22293 بدوي کردمحله  
فلسطین 

بانک ملی - 
کوچه 
اخباري

3-2-10158-60-1-0-0 104
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 اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,500,800(دو میلیون و  پانصد هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.21  0.5
 

960000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 252 مورخه 
96/12/28   می باشد که   بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت  3 طبقه روي پیلوت 

در 3  واحد مسکونی
وزیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  523/45  مترمربع صادرگردیده عملیات 

 : ساختمانی درحد سفید کاري  است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت سایه کنسول واستفاده از آن به عنوان  -1

 . پارکینگ بسطح  9/68  مترمربع
کاهش سطح راه پله درهمکف  بسطح 8/23 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -2

 . برتراکم
کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی سوم بسطح 26/37 مترمربع وتبدیل آن به بناي  - -3

 . مفید مازاد برتراکم ( هرطبقه 8/79 مترمربع )
تبدیل راهرو در زیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع  مازاد برتراکم بسطح 5/21    -4

 . مترمربع
رعایت پارکینگ گردیده ودرزیرشیروانی بسطح 4/18 مترمربع کاهش بنا دارند  حالیه 
 . درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

104
0

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 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/30 3/97/22295 بدوي رسالت   
غالمعلی 
پور 

صاحبدل

3-2-10181-221-1-0-0 104
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 ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 816,464,000(هشتصد و  شانزده میلیون و  چهارصد و  شصت و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 127.51  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده  شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره 196 *----*
 مورخ 1396/12/14 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی

بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي کل 974/58 متر مربع صادر گردیده که عملیات  
.اجرایی در حد اتمام اسکلت (بدون انجام سربندي) می باشد

و با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده و بازدید از محل داراي مغایرت با پروانه صادره 
:بشرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 32/91 متر مربع می باشد (از  *---*
این مقدار بسطح 9/44 متر مربع بصورت سایبان فلزي جهت تامیین پارکینگ در حال 

احداث بود)
در طبقات اول الی چهارم هر طبقه بمساحت 23/47 متر مربع توسعه بنا دارد (در  *---*

مجموع 93/88 متر مربع) در ضمن بسطح 0/18متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (0/72
 متر مربع

در مجموع 4 طبقه) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی افزوده شده است
همچنین شایان ذکر است طبقات سوم و چهارم در زمان پروانه بصورت تک  *-----*
واحدي در نظر گرفته شده است که در حال حاضر برابر پالن معماري  هر کدام به دو واحد 

مسکونی تبدیل شده است
در زیر شیروانی تا این مرحله (و با توجه به پالن نقشه برداري) فاقد توسعه بنا است *---*

تا این مرحله  فاقد کسري پارکینگ می باشد توضیح اینکه پس از اجراي کامل  *----*
ساختمان (اجراي درب وفضاي سبز و کف سازي و  ...) در زمان پایانکار هر گونه تغییرات 

.احتمالی  (در پارکینگ و ...)گزارش می گردد
.با توجه به اضافه بناي مذکور فضاي سبز و فضاي باز در محل رعایت نمی گردد *-----*

 ، اضافه بناي مذکور بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است *-----*
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

104
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي محمد قربان نیاي حسن 
کیاده مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر 

یک به مساحت 15.05مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 
همکف  به مساحت 0.51 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 1.22 

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 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 378,495,600(سیصد و  هفتاد و  
هشت میلیون و  چهارصد و  نود و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.    

                          

جریمه 64.37  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/04 3/97/22297 بدوي خ شهدا  
پشت 
کارخانه 
یخسازي 
سابق 
شقایق

3-2-10204-48-1-0-0 104
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/60 به تاریخ 97/05/09 به صورت 3.5  طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 469.83 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 15.05 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 45.15 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

15.05 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.51 متر مربع و  -3

طبقات در مجموع به سطح 3.66 مترمربع ( هر طبقه به سطح 1.22 متر مربع  )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.13 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

رعایت 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست ( 2 لنگه   *----*

 درب به طول هاي 3 و 4 متري )
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

 رعایت پوشش نماي جانبی مناسب ( حلب رنگی ) در زمان پایان کار الزامیست *------*
رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري می گردد *-------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سهیل لطیفی کنارسري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر تبدیل یک باب خانه ویالیی به یک باب مغازه به مساحت 

69.11 مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات صادر و  پس از وصول نظریه کارشناسی 
به شماره 220630-97.11.14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1،635،000،000 ریال، 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 327,000,000(سیصد و  بیست و  هفت میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می نماید. 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 69.11  0
 

1800000  , 1397 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/12/04 3/97/22300 بدوي دیانتی    
جنب 
مسجد 
شهدا

3-3-10191-11-1-0-0 104
3

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 67,500,000(شصت 

و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً: مکان  ارائه شده توسط متقاضی بر اساس سند مالکیت  برابر سند مالکیت  بصورت 
ششدانگ یکباب خانه ویالیی  با عرصه بمساحت 81/5 متر مربع می باشد که براي آن 

. بالمانع شماره 3/33/50752  مورخه 96/10/11 صادرگردیده
متعاقب آن مالک بدون اخذ مجوز  با تخریب دیوارهاي داخلی اقدام به تعمیرات اساسی 

شامل تعویض سربندي وکفسازي وکاشیکاري دیوار داخلی ونصب درب کرکره وتبدیل آن به 
یکباب مغازه را نموده که فعال فاقد هرگونه

بهره برداري بوده وبرابر نقشه معماري ارائه شده مساحت آن 69/11 مترمربع بوده که وضع  
موجود کمتر از سند مالکیت می باشد و براساس ضوابط کسري یکواحد پارکینگ تجاري 

. دارند
ضمنا طبق خط پروژه پیوست بشماره 2117 بسطح حدود 28/20 متر مربع در شمال و شرق 
در تعریض کوچه هاي 10 متري و پخ دوگذر قرار دارد .حالیه درخواست استعالم موقعیت 

 . مکانی رادارد
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 283,348,800(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد 

و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 168.66  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/20 3/97/22303 بدوي چهار راه  
گلسار 
انصاري  
-کوچه 

شعاعی 2

3-2-10067-18-1-0-0 104
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 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 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي همکف وطبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,950,648,000(یک 
میلیارد و  نهصد و  پنجاه میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 232.22  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 55   مورخه    
96/3/8می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 168/66  مترمربع بصورت4  

طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی
با رعایت دو متر عقب سازي درطبقه چهارم و زیرشیروانی بصورت 8 باب انباري  بازیربناي 
کل  1167/16   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحدنازك کاري   است وبرخالف 

 : مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 23/12  مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 139/47  مترمربع   ( هر طبقه  -2
 .46/49 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه چهارم بسطح 63/56 مترمربع که از مقدار فوق   -3
. بسطح 17/07 مترمربع عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

افزایش بنابصورت راهرو وراه پله درزیرشیروانی بسطح 6/09  مترمربع . که با توجه به   -4
موارد فوق بسطح 23/12 کسري حد نصاب فضاي باز  دارند . رعایت 8 واحد پارکینگ 

 .   میگردد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 14,756,000(چهارده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.52  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22304 بدوي بلوار  
خرمشهر  
انتهاي 

نسترن کوي 
اساتید 
قطعه 11

3-3-10487-30-1-0-0 104
5

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 60  مورخه 94/9/16  
می باشد که بصورت یک   طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی بازیربناي کل  182/58 

مترمربع صادرگردیده
و بدون تغییر در زیربناي  داراي گواهی عدم خالف بشماره 3/33/515139 مورخ   

1397/06/27 میباشد. عملیات ساختمانی همکف در حد سفت کاري  و طبقات در حد سفید 
.کاري میباشد

ومتقاضی اقدام به احداث یکباب انباري در زیر شیروانی  نموده است که طبق پالن معماري 
ارائه شده  داراي تخلفات بشرح زیر میباشد

.داراي اضافه بنا در زیر شیروانی   بمساحت 9/52 متر مربع  میباشد
و  از آنجائیکه انباري در زیر شیروانی  بسطح 10/36 متر مربع میباشد بسطح 5/36 متر مربع 
به دلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیر شیروانی داراي تخلف درآمدي ( مشمول 

تراکم ) میباشد
.حالیه متقا ضی  در خواست استعالم موقعیت مکانی را دارند

مراتب با توجه به تخلفات ساختمانی بیشتر از 5 % زیربنا تقدیم میگردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي 3/97/22304 مورخ 1397/11/30  میباشد

.مراتب باتوجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي مسعود رضایی بلوچی و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در بالکن به صورت راه پله مسکونی 
مشاعی به مساحت 15.96 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول ( مسکونی )  به مساحت 
53.57 مترمربع و اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14.86 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 425,325,600(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  

سیصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 84.39  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 3/97/22305 بدوي خ شهید  
احمد زاده 
نبش کوچه 
 حقوقی

3-2-10071-121-1-0-0 104
6

در خصوص اضافه بناي همکف ( تجاري ) به مساحت 0.62 مترمربع به استناد تبصره 3 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 8,332,800(هشت میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.   

جریمه 62.  4
 

3360000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري اداري خدماتی **--**
با یک واحد مغازه در همکف وبالکن و یک واحد مسکونی جمعاً 2طبقه با زیربناي 293.49

.مترمربع می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد تخلف در مرحله **--**

:اجراي سفتکاري به شرح زیر می باشد
اضافه بناء در طبقه همکف مازاد بر تراکم به صورت تجاري به مساحت 0.62 **--**

مترمربع (0.4مترمربع از این مقدار عدم رعایت برهاي اصالحی)
تبدیل غیر مجاز  دو واحد پارکینگ به مغازه به مساحت 25مترمربع درهمکف**--**

اضافه بناء در بالکن به صورت احداث راه پله مسکونی مشاعی  به مساحت  15.96**--**
 مترمربع

اضافه بناء در بالکن  تجاري به مساحت 39.35 مترمربع مازاد برتراکم (که از این **--**
مقدار 4.89مترمربع آسانسور تجاري و 0.4مترمربع از این مقدار عدم رعایت برهاي 

.اصالحی)می باشد
اضافه بنادر طبقه اول به صورت مسکونی به  مساحت 53.57مترمربع مازاد بر **--**

تراکم(0.4مترمربع از این مقدار عدم رعایت برهاي اصالحی)
اضافه بناء در زیر شیروانی  به صورت توسعه راه پله و آسانسور به مساحت 14.86 **--**

 مترمربع
پروانه بدون آسانسور صادر گردیده بود و در حال حاضر آسانسور در مغازه به **--**

.صورت اختصاصی و تجاري میباشد
با توجه به افزایش مساحت مغازه و بالکن بیشتر از 50مترمربع دو واحد کسري **--**

.پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
.سطح اشغال در همکف از 79.87% به  80% (در حد مجاز )افزایش یافته است**--**

جهت تعیین رعایت بر هاي اصالحی مطابق پروانه نیاز به انعکاس ملک بر روي خط **--**
.پروژه می باشد

ورودي مسکونی از تجاري در زمان بازدید مجزا نشده بود که تفکیک آن در زمان **--**
.پایانکار الزامی است

.ارتفاع مغازه و بالکن از مجموع 5.7در زمان پروانه به 6.5متر افزایش یافته است **--**
.اجازه احداث درب بر روي پخ را ندارند**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2096 به مساحت 0.4مترمربع در هرطبقه عدم رعایت **--**
عقب نشینی دارند.(بر روي پخ ها)

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي قاسم نصرتی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف  به 
مساحت 4.08 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 1.19 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 12,852,000(دوازده میلیون و  هشتصد و  
پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 7.65  0.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 3/97/22306 بدوي جانبازان  
فلسطین 
شفق

3-2-10156-28-1-0-0 104
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 147 مورخ 96/09/28 در 3/5 طبقه ( با 
 احتساب سه  واحد مسکونی ) به زیربناي 588/46 متر مربع

صادر گردیده است. مطابق سوابق پروانه مرحله دوم را در حد سقف اول بشماره 509867 
مورخ 96/12/17 دریافت نموده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاریست و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد

در همکف داراي کاهش زیربنا بسطح 0/57 متر مربع  بانضمام تبدیل 4/08 متر  *----*
مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي کاهش زیربنا هر طبقه بسطح 0/57 متر مربع (در  *----*
 مجموع بسطح 1/71 متر مربع) بوده همچنین در هر طبقه 1/19 متر مربع از

فضاي راه پله را به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل نموده است (در مجموع 3/57 متر 
مربع)

در زیرشیروانی بمساحت 29/02 متر مربع توسعه بنا نموده و بسطح 4/49 متر   *-----*
مربع از فضاي راه پله را به آن الصاق نموده (تبدیل راه پله به بناي مفید) و از آن

بصورت یک اتاق در زیرشیروانی (منضم به واحد سه)  بهره برداري می شود.که با توجه به 
موارد مجاز در پروانه بصورت طبقه مازاد محسوب می گردد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *----*
حالیه  درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت هرگونه اقدام  *--------*

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 اضافه بناي زیر 

شیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,298,400(ده میلیون و  دویست و  نود و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.13  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22307 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
هشتم

3-1-10002-29-1-0-0 104
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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 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، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 549,864,000(پانصد و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  
شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 109.1  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 142,212,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  دویست و  

دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.65  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  34  مورخه 95/5/6 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 84/65   مترمربع بصورت4  طبقه روي 

 پیلوت
در 4  واحد مسکونی  با زیرشیروانی بصورت 4 باب انباري  بازیربناي کل 445/88   مترمربع 
 : صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفید کاري  است وبرخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 16/42  مترمربع  -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 92/68  مترمربع ( هرطبقه  -2

 23/17  مترمربع )
 . افزایش بنا درزسرشیروانی بسطح 6/13  مترمربع  -3

 . باتوجه به اصالح دربها رعایت پارکینگ میگردد وکسري پارکینگ ندارند-4
با توجه به افزایش بناي همکف بسطح 16/42 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند  -4
 . .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 161,417,000(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  
هفده هزار ) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 52.07  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22309 تجدید 
نظر

میدان  
گیل-بلوار 

امام 
-زمینهاي 
نیروي 

انتظامی-ش
هرك امام 
حسین-ك 
دوازدهم

3-3-30348-2-1-0-0 104
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  62   مورخه 97/5/10  
می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی بصورت  دوبلکسی  دریک  واحد مسکونی 

بازیربناي کل
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد اجراي سربندي  است وبرخالف     125/82
مدلول پروانه داراي افزایش بناي مازاد برتراکم  بسطح 52/07 مترمربع می باشد . رعایت 

. یکواحد پارکینگ میگردد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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 37,339,500(سی و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار و 

 پانصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 8.03  1.5
 

3100000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/12/04 3/97/22311 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
انتهاي ك 
الله  تقاطع 

 اول

3-3-10411-106-1-0-0 105
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 57 مورخه 96/03/10 در 2/5طبقه ( با 
احتساب  یک واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی) به زیربناي 563.69 متر مربع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد 
حالیه برابر پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر 

:می باشد
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید پیلوت بسطح  3/17 متر مربع -1

در طبقات اول و دوم در مجموع بسطح 5/56 متر مربع  (هر طبقه بسطح 2/78 متر مربع) -2
کاهش سطح زیربنا دارد لیکن بعلت افزایش سطح بالکن نسبت به پروانه صادره  ،در هر 
طبقه بسطح 2/43 متر مربع (در مجموع 4/86 متر مربع) از بالکن احداثی  خارج از طول 

.مجاز 60 % احداث گردیده است
.بمساحت 0/06 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3

فاقد کسري پارکینگ می باشد -4
هر گونه مغایرت در زیربنا پس از ارائه پالن نقشه برداري وضع موجود در زمان پایانکار -5

قابل بررسی مجدد می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

105
0

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي وبا توجه به تایید استحکام بنا به 
شماره 45115مورخ 1397.11.28 دفترخانه 149 رشت و  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 6,778,500(شش میلیون و  هفتصد و  

هفتاد و  هشت هزار و  پانصد) 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 38.5  0.1
 

90000  , 1372
 , 1392

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 3/97/22314 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا خیابان 
پرند نبش 
کوچه 
حاجی 

سمت چپ 
ك 12

3-2-10310-18-1-0-0 105
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید , احتراماً:پالك ارائه شده توسط متقاضی بر اساس سند مالکیت
.ششدانگ یکباب خانه ویالیی .عرصه بمساحت 142.40 متر مربع (طبق سند)

 داراي پروانه شماره 104 مورخ 72/06/04 و پایانکار شماره 8512 مورخ 73/05/31
و  بالمانع شماره  3/33/77647 مورخ 92/02/30 از شهرداري بابت اعیان بسطح 80 متر 

. مربع  میباشند
سپس بدون مجوز اقدام به توسعه بنا بصورت احداث یکباب اتاق (بصورت دوبلکس) با قدمت 

. حدود 1389 نموده اند
طبق نقشه معماري ارائه شده ؛

 در همکف بسطح 6.50 متر مربع اضافه بناي همزمانساز .داخل تراکم
. و طبقه اول بسطح 32 متر مربع توسعه بنا با قدمت 1392 داخل تراکم

طبق خط پروژه شماره 2530 بسطح حدود 12.72 مترمربع در ضلع غرب در تعریض کوچه  
. 10 متري قرار دارد

. مالک درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارند
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

105
1

در خصوص اعتراض آقاي ولی رجیون پلکوئی 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 افزایش بنا در همکف به 
مساحت 22.42 مترمربع و طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 22.85 مترمربع، با 

ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن نقض راي بدوي و تقلیل 
جریمه از ضریب  2.5 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  

369,551,000(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 68.12  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22318 تجدید 
نظر

شالکو خ  
احمدزاده 
بن بست 
  سعدي

3-3-10019-10-1-0-0 105
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 86 - 93/09/20 بصورت 2.5 
طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي

 . کلی 146.5 متر مربع  صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی باتمام رسیده و برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي افزایش بنا بشرح زیر 

 . است
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 22.42 متر مربع (  که  -1
از مقدار فوق بسطح 9.32 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري )

 
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در طبقه اول بسطح 22.85 مترمربع  (  که از  -2
 مقدار فوق بسطح 9.32 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري )
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در طبقه دوم بسطح 22.85 مترمربع  (  که از  - 3
 مقدار فوق بسطح 9.32 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري )

 .  راه پله به بام اجرا نگردیده است
 . فاقد کسري پارکینگ

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

105
2

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 15,039,900(پانزده میلیون و  سی و  نه هزار و  نهصد)  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 9.83  1.5
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 3/97/22325 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
-کوي امام 
رضا -  
انتهاي 
بهار19

3-3-10410-456-1-0-0 105
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 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 

9,227,940(نه میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  نهصد و  چهل) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 90.47  0.1
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي و نقشه برداري ارائه شده 
 به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت 146.74 متر مربع می باشد

داراي اعیان مسکونی به صورت یک باب منزل مسکونی بدون مجوز با توجه به فیش  *--*
 برق ارائه شده با قدمت سال 1393 می باشد

 اعیان ملک به سطح تقریبی 100.30 متر مربع می باشد *----*
براساس خط پروژه به شماره 725 کوچه بصورت 10 متري و به سطح 17/5  *-----*

مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *------*

 داراي  عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري به سطح 14.98 متر مربع *--------*
واقع شده است   R112 برابر طرح تفصیلی ملک در کابري مسکونی و در پهنه *--------*
و بر همین اساس : به سطح 90.47 متر مربع داخل تراکم و به سطح 9.83 متر مربع خارج 

 تراکم می باشد
درخواست دریافت مجوز حفاري انشعاب گاز به طول 2 متر با پوشش  *----------*

آسفالت قدیم را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدینم می گردد

105
3

در خصوص اعتراض آقاي اسماعیل علی نژادي المانی 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 طبقه سوم به مساحت 29.4 مترمربع، 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه از ضریب 2.25  به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  148,176,000(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.      

جریمه 29.4  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/04 3/97/22328 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس خ 
امام خمینی 
 معتمدي

3-2-10224-66-1-0-0 105
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی  تجمیعی مسکونی به **--**
شماره31مورخ 97/03/27 به صورت 3طبقه در 6واحد مسکونی

با زیربناي 780مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي  سربندي بود و تا این **--**
 مرحله به استناد پالن معماري ارائه شده موارد اضافه بناء

:زیر مشاهده گردید **--**
. ساختمان فاقد اضافه بناء در طبقه همکف اول و دوم می باشد**--**

 اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 29.4مترمربع**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز بر اساس پروانه گردیده است**--**

رعایت فضاي باز و سبز بر اساس پروانه گردیده است.(فضاي سبز در زمان بازدید **--**
اجرا نشده بود)

.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضورتقدیم میگردد**--**

105
4

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 1.25برابر 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  
54,746,000(پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  شش هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 17.66  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 3/97/22330 تجدید 
نظر

خ 
فلسطین-خ 
شریفیان-ش

هرك 
فرهنگیان-

خ 
سوم-قطعه 

82

3-2-10224-184-1-0-0 105
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/80 - 1397/06/19 بصورت 2.5  

طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 321.95 متر مربع  با احداث سایبان جهت تامین پارکینگ در تراز کف طبقه اول صادر  

 . گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده ؛

 . در همکف بسطح 0.02 مترمربع کاهش بنا  -
در طبقه اول و دوم مجموعا بسطح 17.66 متر مربع افزایش بنا خارج از تراکم (هر  - - -

 طبقه بسطح 8.83 مترمربع )
 . تا اینمرحله فاقد کسري پارکینگ

. ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

105
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، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم ، به مبلغ  1,359,028(یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  نه هزار و  بیست 
و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.95  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 3/97/22333 بدوي آج بیشه-  
بلوار امام 
رضا   - رو 
به روي 
بانک 

تجارك آج 
بیشه 
-کوچه 
سمیه 16

3-3-10481-3-1-0-0 105
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی 
به مساحت 147.50 مترمربع می باشد

ملک مذکور داراي اعیان مسکونی به سطح 61.95 متر مربع با مصالح بلوکی و با  *---*
 قدمت سال 1380 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد

واقع شده است و بر  R112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-----*
  همین اساس کل اعیان در حد تراکم  و فاقد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

باستناد خط پروژه شماره 902 به سطح  32.35  متر مربع در تعریض ك واقع  *-------*
 شده که از این مقدار به سطح 18.87 متر مربع از اعیان می باشد

مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد *--------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

105
6

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،و ضمن نقض راي بدوي و به 
موجب نظریه شماره 224587 مورخ 97.11.18 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 589680000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 117,936,000(یکصد و  هفده میلیون و  
نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عقب 
نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.. 

جریمه 32.76  0
 

455625  , 1386 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/11/30 3/97/22346 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا - 

جانبازان  
آزاد - جنب 
تعاونی 
روستائی 
  امیر کبیر

3-3-10358-13-1-0-0 105
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 ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  
پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً در اجراي دستور برابرتصمیم شماره 111040 مورخه 97/6/11 دبیرخانه محترم 
کمیسیون ماده صد مکان ارائه شده توسط متقاضی    بصورت یکباب  ساختمان تجاري 

 -اداري  داراي پایانکار بشماره 32537
مورخه 85/08/23  می باشد که برابر نامه شماره 3/33/988 مورخه 86/2/8  همکف 
بصورت دو واحد تجاري وپارکینگ  ونیم طبقه بصورت تجاري  وطبقه اول بصورت اداري 

تفکیک گردیده وبعد از آن مالک اقدام
به تبدیل حدود  32/76 متر مربع از  پارکینگ به دفتر  تجاري تعاونی روستایی با قدمت  
سال 1386 را نموده که  با توجه به ضوابط قدیم  وافزایش تعداد واحدهاي تجاري درهمکف 

از دو واحد به سه واحد  تعداد دو
واحد  کسري پارکینگ تجاري دارند  وهمچنین اقدام به تعمیرات جزئی  شامل نماسازي  
ونصب تابلوي کامپوزیت حروف برجسته به ابعاد حدود 1متر ×6 متر را نموده  ضمناباستناد 

 خط پروژه شماره 1336 بمساحت
حدود  6/35 متر مربع از ملک در حد شرقی در تعریض معبر 4 متري قرار دارد.مراتب   

.جهت دستور تقدیم می گردد

105
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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 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 3/97/22347 تجدید 
نظر

شهداء  
دیانتی  
نبش ك 
 عظیمی

3-3-10322-109-1-0-0 105
8

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 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  4,233,400(چهار میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  چهارصد) ریال تایید 
می نماید.

جریمه 6.94  0.5
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش 

سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 229521 مورخ 
97/11/27 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

845.120.000 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 کاهش 

مبلغ راي بدوي که بر اساس نظریه کارشناسی یکنفره اصدار یافته بود،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها و نظریه فوق الذکر(هیات سه نفره)، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 169,024,000(یکصد و  شصت و  نه 
میلیون و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.24  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/11 3/97/22347 تجدید 
نظر

شهداء  
دیانتی  
نبش ك 
 عظیمی

3-3-10322-109-1-0-0 105
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 60 به تاریخ 96/03/16 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیربناي 

861.11 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 6.94 متر مربع که این مقدار به جهت بارانداز با مصالح  -1

همگن ( بتنی ) جهت تامین پارکینگ می باشد
 تبدیل بخشی از همکف به یک باب مغازه به سطح 22.24 متر مربع -2

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 می گردد *--*
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد  *----*

 بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.27مترمربع می باشد ( درآمدي )
به جهت تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  *------*

 تجاري می باشد
ارتفاع مغازه 3.40 متر و پارکینگ با توجه به نصب سقف کاذب ارتفاع پیولت  *--------*

2.4 متر رعایت می گردد
رعایت 4 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----------*
رعایت طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد *-----------*

با توجه به میزان تخلف  زیر بنایی ، ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *------------*
رعایت راه عبوي 3 متر ، جهت تردد ماشین ها می گردد *--------------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

105
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي بهروز پورغالمی مقدم و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 3.97 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 10.74مترمربع، توسعه 
انباري زیرشیروانی به مساحت 25.98 مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 5.34

 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 460,110,000(چهارصد و  
شصت میلیون و  یکصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.25  1.75
 

3360000  , 1397 احداث راه پله به بام 1397/11/30 3/97/22352 بدوي شالکو   
مستشاري

3-3-10019-62-1-0-0 105
9

در خصوص 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تبدیل بخشی از پیلوت به دو باب مغازه، به منظور تعیین ارزش سرقفلی 
وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول 

نظریه کارشناسی به شماره 229504-97.11.27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 5،436،000،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1,087,200,000(یک میلیارد و  هشتاد و  هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 67.95  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/210 به تاریخ 96/12/20 به صورت 4 طبقه  و در 4 واحد مسکونی و 

انباري در زیر شیروانی با زیربناي 777.53 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف مسکونی  به سطح 3.97 متر مربع -1
تبدیل بخشی از پیلوت به دو باب مغازه فاقد بالکن به سطح 67.95 متر مربع ( سرویس  -2

 بهداشتی 1/20 احداث گردیده شده است )
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 42.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3

10.74 مترمربع )
توسعه انباري در زیرشیروانی به سطح 25.98 متر مربع -4

توسعه راه پله به بام  به سطح 5.34 متر مربع -5
با توجه به تبدیل بخشی از پیلوت به دو باب مغازه ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ  -6

 تجراي می باشد
رعایت 4 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

105
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 86,486,400(هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  شش 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.16  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/04 3/97/22354 بدوي  
سرچشمه-
حق شناس  
علیزاده

3-2-10171-379-1-0-0 106
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی  بشماره  237مورخ 
1392/10/17 و اصالحی مورخ 1394/02/07 می باشد که بصورت   4/5 طبقه  در7 واحد 

 مسکو نی بانضمام زیرشیروانی
بصورت انباري  با زیربناي کل  950/48 متر مربع با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 
186/14 متر مربع و رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم صادر گردیده که عملیات 

ساختمانی  به اتمام رسیده  ودرحال
 . بهره برداري می باشد 

حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر مهندس نقشه بردار گردیده در 
همکف بسطح 21/65 مترمربع ودر طبقات اول الی سوم بسطح 6/9 مترمربع ودرزیرشیروانی 

 بسطح 16/31 مترمربع
درمجموع بسطح 44/86 مترمربع نسبت به زیربناي پروانه صادره داراي کاهش بنا می باشد 
اما در طبقه چهارم به دلیل عدم رعایت عقب سازي بسطح 14/75 مترمربع داراي افزایش  

 بناي مازاد برتراکم  که سطح
فوق نیز کمتر از 5درصد زیربناي پروانه می باشد  . همچنین درزیرشیروانی بسطح 2/41  

 . مترمربع بناي تبدیلی راهرو به انباري مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع دارند
ضمنا با توجه به نصب تانکر آب در ضلع شرقی راه پله پارکینگ شماره 2 با آن درتداخل می  

باشد ودرصورت عدم جابجایی آن تا قبل از پایانکار به عنوان یکواحد  کسري پارکینگ 
 .   گزارش خواهد گردید

.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد . مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

106
0

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1366) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 228396 مورخ 97/11/25 به مبلغ 2/997/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 29/97 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 

تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 599,400(پانصد و  نود و  نه هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص 

عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 29.97  0
 

55000  , 1366 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/30 3/97/22356 بدوي امام  
خمینی  
خوش انس

3-3-30270-13-1-0-0 106
1
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی بربار فروشنامه خط عادي به صورت یک باب مغازه 
 به مساحت 29.97 متر مربع و فاقد بالکن می باشد

 اعیان مذکور با توجه به فیش کنتور برق با قدمت سال 1366 می باشد *--*
 برابر ضوابط وقت فاقد کسري پارکینگ می باشد *---*

 اعیان مذکور فاقد بالمانع می باشد *----*
باستناد خط پروژه شماره 1153 به سطح 3.72 متر مربع از اعیان در تعریض می  *-----*

 باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

106
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 2,709,450(دو میلیون و  هفتصد و  نه هزار و  چهارصد و  
پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 8.92  1
 

303750  , 1383 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22365 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
- شهرك 
فجر 

آزادگان 
چهارراه اول 
سمت چپ

3-1-10286-218-1-0-0 106
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در  2 واحد 
مسکونی  داراي پروانه اصالحی بشماره 71 مورخ 72/05/03  با تامین یک واحد پارکینگ  

 ؛(و خریداري یک واحد کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه)
 . و با زیربناي 186.5 متر مربع پایانکار شماره 5161-83/02/17 دریافت نموده اند

پس از آن اقدام به احداث یکباب مغازه در داخل محوطه و سایبان فلزي نموده اند که برابر 
نقشه برداري ارائه شده ؛

احداث یکباب مغازه در داخل محوطه بسطح 27.23 متر مربع و بالکن بسطح 7.76 متر  -1
 ( مربع . (خارج از تراکم ) با تارخ نصب کنتور 1387/08/15

 احداث سایبان فلزي در حیاط بسطح 33 متر مربع .(خراج از تراکم ) احداث 1387 -2
اضافه بناي همزمانساز مسکونی در همکف بسطح 5.61 متر مربع و طبقه اول بسطح  - 3

 ( 3.31 متر مربع .(خارج از تراکم
 . با توجه به قدمت مغازه فاقد کسري پارکینگ تجاري

. الزم به ذکر است که تفکیک آپارتمان پالك فوق صورت نگرفته است
برابر خط پروژه پیوست بشماره 559 بسطح حدود 4.51 مترمربع در قسمت پخ دوگذر 8 و 

. 18 متري قرار دارد
. درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارند

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

106
2

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ ضمن تخفیف و تقلیل جریمه از ضریب  1.5 به 
یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/30 3/97/22367 تجدید 
نظر

پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-7-1-0-0 106
3
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10:41زمان 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

در خصوص اعتراض آقاي عزیز پیک تملی 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، جهت جلوگیري از تضییع 
حقوق احتمالی مالک جهت تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 

هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه مذکور به 
شماره 231194-97.11.29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز و تعیین ارزش 

سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 17.76 مترمربع به مبلغ 355،200،000 ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 71,040,000(هفتاد و  یک میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 17.76  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/30 3/97/22367 تجدید 
نظر

پیر کالچاي  
30 متري 18

 متري

3-1-10277-7-1-0-0 106
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  ساختمانی شماره 319 مورخه 
87/8/27 وگواهی پایانکار شماره 66465  مورخه 93/8/20 می باشد که بصورت دو واحد 

 مسکونی صادرگردیده وبنا با اظهار مالک
واحدها به غیر واگذار نگردیده ،   حال مالک  برخالف قانون تملک آپارتمانهااقدام به تبدیل 
قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 17/76 مترمربع وباقدمت سال 1397 با ارتفاع 2/4 

متر را نموده که فعال فاقد فعالیت
بوده وبراساس ضوابط وعدم رعایت راه نفررو کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند   . حالیه 

. درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و توجها به تکمیل بنا که با تخریب آن موجبات تلف ثروت 

ملی می باشد ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در 
خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 227906 مورخ 97/11/25 به 
مبلغ 9/969/670/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا 
به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 857/03 
متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 

کارشناس به بمبلغ 1,993,934,000(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد 
و  سی و  چهار هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 857.03  0
 

3300000  , 1383
 , 1392
 , 1395
 , 1396

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22370 بدوي بلوار  
مدرس  

پیرکالچاي  
میهن

3-2-10256-1-1-0-0 106
4

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 29,700,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 50  2
 

297000  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ 
.عرصه واعیان یک قطعه زمین محصور  به عرصه بمساحت 686/07 متر مربع  میباشد

طبق کروکی ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه وضع موجود701/42 متر مربع ( بسطح 
15/35 متر مربع بیشتر از سند مالکیت )  و کلیه حدود آن بیشتر از سند مالکیت میباشد 

اعیانات بدون مجوز بشرح زیر میباشد
شامل یکباب مغازه  تعویض روغن بانضمام دفتر کار آن بسطح 105/38 متر مربع  با قدمت  -1

  سال 83 قبض برق
احداث  انبار کاال  در طبقه اول بر روي دفترکار تعویض روغن  بسطح  28/90 متر مربع و  -2
راه پله دسترسی به آن   بسطح 5/14 متر مربع در طبقه همکف و راه پله  طبقه اول بسطح 2 

 متر مربع
  احداث انبار کاال  در طبقه همکف در طبقه همکف بسطح 30/94 متر مربع -3

 احداث  انبار کاال در طبقه  همکف بسطح هاي 17/71 و 21/72 متر مربع -4
احداث  راه پله  بسطح 3/46  متر مربع و سرویس بهداشتی در زیر راه پله بسطح 3/06  -5
متر مربع در همکف  و راهرو در طبقه اول بسطح 2/18 متر مربع  و احداث دفتر کار  در طبقه 

 اول بسطح 39/43 متر مربع
.موارد 2 الی 5 با قدمت حدود سال 1392 میباشد

احداث انبار کاال  بسطح 14/74 متر مربع در همکف  و راه پله در همکف بسطح 1/62 متر  -6
 مربع و احداث آبدارخانه در همکف بسطح 22/74 متر مربع

احداث نگهبانی  در طبقه اول بسطح  متر مربع 22/74 و راهرو در طبقه اول بسطح 4/90  -7
 متر مربع

که موارد 6 الی 7  با قدمت حدود سال 1395
احداث  انبار کاال بسطح 80/10 متر مربع  بانضمام بالکن بسطح 55/46 متر مربع  با  - 8

قدمت حدود سال 1396
 تبدیل محوطه به محوطه تجاري مابقی عرصه باقیمانده 394/81 متر مربع- 9

به تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري با قدمت سال 1383 دارند. مابقی پارکینگ ها  -10 
.در محوطه تامین میگردد

شایان ذکر است که از حد شرق با ملک دیگر متقاضی   که بصورت نسقی  بوده  ازسمت 
محوطه  توسط درب بزرگ  و نیز انبار ذکر شده دربند 8 نیز با درب بزرگ  با زمین مذکور در 
ارتباط میباشد.و بصورت یکجا در حال استفاده میباشد اعیانات فوق الذکر در حد سند 

.وکروکی ارائه شده میباشد
با توجه به خط پروژه موجود 2533 بسطح  حدود 2/30 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 8

106
4
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.  متري حد جنوب میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي بدوي بشماره 3/97/22370 مورخ 1397/12/11  ***
.میباشد

***.مراتب جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي  میباشد
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 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج 

تراکم ، به مبلغ  7,284,800(هفت میلیون و  دویست و  هشتاد و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 91.06  1
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22373 بدوي الهیجان -  
شهید 

اسدي - بن 
حق شناس  
بن اول

3-3-10294-3-1-0-0 106
5

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  126,160(یکصد و  بیست و  شش هزار و  یکصد و  

شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.77  0.1
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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 برابر سند تک برگی بصورت عرصه واعیان زمین با 
بناي احداثی  به مساحت عرصه 314/77  مترمربع وبرابر نقشه برداري ارائه شده که ممهور 

 به مهر مهندس نقشه بردار گردیده
به مساحت عرصه 333/6 مترمربع  می باشد که بسطح 18/83 مترمربع بیشتر از سندمی 
باشد ودر تصرف پالك فوق می باشد  ومتقاضی برابر نامه اي که به شماره 6338 مورخه 

85/2/20 ثبت شهرداري گردیده درنظر
 . دارد آنرا از مالک خریداري و  سپس   اقدام به  تجمیع آن با سند خود نماید 

با زیربناي 235/86 مترمربع بانضمام سایه بان قدیمی بسطح 16/97 مترمربع  می باشد  . وبا 
عنایت به سوابق موجود درپرونده درآمدي درخصوص اعیانات با زیربناهاي 36 مترمربع و30 

"مترمربع و 80 مترمربع  مجموعا
146مترمربع  داراي سوابق  درآمدي درمورخه 69/11/14 می باشد ووضع موجود نسبت به  
زیربناي داراي سوابق بسطح 89/86 مترمربع بصورت مسکونی وبسطح 16/97  مترمربع 

بصورت سایه بان داراي مابه التفاوت
 بنا با قدمت حدود سال1370 می باشد 

ضمنا برابر خط پروژه پیوست   کوچه بصورت 8  متري وبسطح 45/17  مترمربع از وضع 
موجود  داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 28/2 مترمربع از اعیان مسکونی وبسطح 

 . 16/97 مترمربع از سایه بان می باشد
تراکم همکف 60%  مورد استفاده با عرصه  R121 همچنین با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

پس از عقب نشینی از مساحت سند 93/77% که از  زیربناي بدون مجوز بسطح 91/06
مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 15/77

مترمربع درحد تراکم می باشد وبا توجه به قدمت بنا وصورتجلسه کارگروه فنی مورخه 
 . 95/1/8 براي ساختمانهاي ویالیی  با قدمت قبل از سال 72 فاقد کسري پارکینگ می باشد

  . حالیه درخواست استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 جواد حسن پور 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 24  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 3/97/22376 تجدید 
نظر

خیابان  
پاسداران 
روبروي 
نیروي 
دریایی 

جنب  کوچه 
خبرنگار

3-1-10002-68-1-0-0 106
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 84 به 
تاریخ 96/04/08 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 572.53 مترمربع می 

باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اجراي نازك کاري  می باشد *---*

باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*
 توسعه بنا در طبقه اول به سطح 8 متر مربع -1
 توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 8 متر مربع -2
 توسعه بنا در طبقه سوم به سطح 8 متر مربع -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.05 مترمربع می باشد ( جهت محاسبات 

 درآمدي )

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت تعداد درب پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*

تخلف زیر بنایی کمتر از 5 کل زیربنا پروانه صادره بوده و ملک مشمول تبصره 7  *-----*
نمی گردد

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

28,359,600(بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  نه هزار و  ششصد) ریال 
صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 236.33  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/07 3/97/22377 بدوي بلوار شهید 
انصاري خ 
ارشاد 

روبروي ك 
شالیزار بن 
بست پنجم

3-3-10466-46-1-0-0 106
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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 175,032,000(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سی و  دو هزار )  ریال 

صادر می گردد.

جریمه 97.24  1.5
 

1200000  , 1390 تبدیل پیلوت به مسکونی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر سند به مساحت 
عرصه179/4  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به یکباب ساختمان 

 .  مسکونی دو طبقه شامل
همکف بصورت پیلوت و راه پله با ارتفاع حدود 2/5متر  وسرویس بهداشتی در داخل  -1

 . محوطه حیاط  بازیربناي 131/4 مترمربع
 . تبدیل  قسمتی از  همکف به یکواحد مسکونی  بسطح 65/2 مترمربع-2

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 136/97 مترمربع . با نوع اسکلت بتنی   -3
 وقدمت سال 1390 را نموده که براي دو واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ گردیده

ضمنابا توجه به کوچه موجود درمحل درطرح تفصیلی جدید کوچه اي پیش بینی نگردیده اما 
براساس  خط پروژه پیوست به شماره 2526 کوچه بصورت بن بست 6 متري وبسطح 13/8 

 مترمربع
داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد  . حال با عنایت به اینکه ملک 
واقع گردیده وبراساس ضوابط سطح اشغال همکف 60% وطبقات 120% واز  R112 فوق در پهنه

 کل بناي
احداثی بسطح 32/04  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 236/33  مترمربع درحد تراکم می 
  . باشد . حالیه درخواست   پرداخت خالف آنرا دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي مجید علی نژاد لیف 
شاگرد مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 6.45 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 17.12 مترمربع، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.76 مترمربع، توسعه 

زیرشیروانی به مساحت 0.44 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 279,046,500(دویست و  هفتاد و  نه میلیون و  چهل و  شش هزار و  پانصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 60.01  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22378 بدوي خ شهدا -  
روبروي تازه 
آباد انتهاي 
ك ولی 

عصر پشت 
مجتمع 
ابریشم

3-3-10291-4-1-0-0 106
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 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 6 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 77 مورخ **--**
95/08/03 به صورت 3.5طبقه با انباري در زیر شیروانی به مساحت 423.34 مترمربع در 5 

 واحد مسکونی
.که پروانه تاتاریخ 97/08/03 تمدید گردیده است**--**

در زمان بازدید ساختمان در مرحله اجراي سفت کار بود (سربندي و آجرچینی در **--**
حال انجام بود)

تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد **--**
:اضافه بناء به شرح زیر مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 6.45مترمربع مازاد بر تراکم به صورت **--**
 پیلوت

اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول دوم و سوم به مساحت 17.12مترمربع در **--**
مجموع سه طبقه 51.36مترمربع

توسعه زیرشیروانی به مساحت 0.44مترمربع**--**
0.23مترمربع انباري بیشتر از 5متر دارند(ایتم درآمدي) **--**

طبقه سوم از یک واحد به دو واحد مسکونی ودر مجموع ساختمان از 5 واحد به 6  **--**
.واحد افزایش یافته است

یک واحد کسري پارکینگ ناشی از افزایش واحد دارند(آرایش پارکینگ و طول **--**
 دربها بر اساس نقشه پروانه مورد تایید می باشد)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 1.76مترمربع **--**
در همکف

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اصغر رضایی ماسوله موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر تبدیل یک باب مغازه به سه باب بر خالف مدلول پروانه، به 

منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 232343-97.11.30 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 839،280،000

 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 167,856,000(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  

هشتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.    

جریمه 2  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1397/12/11 3/97/22385 بدوي بلوار  
مدرس  

پشت آتش 
 نشانی

3-1-10288-66-1-0-0 106
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  مرحله اول به  **--**
شماره  149  مورخه 96/9/30 می باشد که بصورت دو طبقه روي پیلوت ویکباب مغازه بسطح 

 75/19 مترمربع
با زیرشیروانی وبا زیربناي کل  786/55 مترمربع  وپرداخت  کسري یک واحد **--**

.پارکینگ تجاري   صادرگردیده  است
درخصوص  تبدیل یکباب مغازه به 3 باب به ترتیب بازیربناي باب اول بسطح 22/14**--**

 مترمربع وباب دوم با زیربناي 24/92 مترمربع وباب سوم بازیربناي 27/41  مترمربع 
 کال(74.47مترمربع) فاقد بالکن با ارتفاع 3/4 متر

. بسطح 23/19  مترمربع درهمکف  کسري حد نصاب فضاي سبز دارند  **--**
در همکف  بسطح  0/68  مترمربع ودر طبقات  بسطح  1/36  مترمربع  **--**

ودرزیرشیروانی 6/85  مترمربع درمجموع  بسطح 8/89  مترمربع نسبت به زیربناي پروانه 
 کاهش بنا دارند

از بابت موارد فوق داراي پرونده در واحد خالف  برابر صورتجلسه مورخه 97/12/11 **--**
 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

مجددا از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 19/14 مترمربع  با ارتفاع 3/4 متر **--**
به یکباب مغازه فاقد بالکن که درقسمتی رعایت عمق 3 متر نگردیده  با

کسري دو واحد پارکینگ تجاري   ( براي 6 واحد مسکونی و4 باب مغازه نیاز به 10 **--**
واحد پارکینگ بوده که کسري یکواحد آن درزمان صدور پروانه پرداخت گردیده وتعداد 7 

واحد آن رعایت گردیده )
.داراي راي تجدیدنظر به شماره 22941مورخ 98/05/26 مبنی بر قلع بنا می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اتمام عملیات می **--**

 .باشد و مغازه تخریب و اعاده به وضع پروانه گردیده است
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

زیربناي تجاري نسبت به راي0.04مترمربع کاهش بناء دارد و در طبقات تغییري **--**
.مشاهده نگردید

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حصور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 3 رشت به طرفیت آقاي کیومرث واحدي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.21مترمربع، کاهش سطح 

راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 2.43 
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 26,352,000(بیست و  شش میلیون 

و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 14.64  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/12 3/97/22389 بدوي خ ارشاد ك  
شفاعت 
طلب -بن 
عینعلی 
محرمی 
-56595
41788

3-3-10105-13-1-0-0 107
0

توضیحات بازدید 87/5/22بصورت یک باب  مکان بازدید شده طبق پروانه ساختمان بشماره188
ساختمان3/5طبقه در حال احداث میباشد که کار ساختمانی در حد اجراي طبقه3

میباشد.خارج از مدلول پروانه در طبقه اول بمساحت حدودا22مترمربع و در طبقه دوم 
بمساحت حدودا22مترمربع و درطبقه3 بمساحت حدودا66مترمربع و در مجموع بمساحت 
حدودا66مترمربع اضافه بنا بعمق2.2مترخارج از طول60%وخارج از تراکم دارند.مراتب جهت 

.پاسخ استعالم بانک تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي امین اخوان اصغري مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 14.93مترمربع، 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 87,788,400(هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می دارد.         

جریمه 14.93  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/12 3/97/22390 بدوي امین  
الضرب بن 
بست 
  شکوفه

3-2-10071-86-1-0-0 107
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 170مورخ 94/12/27 **--**
به صورت ساختمان 4/5 طبقه به انضمام انباري در زیرشیروانی به مساحت 497/17مترمربع 

در 4واحد مسکونی
.که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 71.8مترمربع صادر گردیده است **--**

. ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و شروع عملیات سفت کاري می باشد**--**
آجرچینی طبقه اول درحال انجام است که تا این مرحله به استناد پالن معماري **--**
ارائه شده در طبقه اول داراي اضافه بناءمازاد بر تراکم به مساحت 14.93 مترمربع می 

باشد.(کمتر از %5)
 طبقات دوم وسوم و چهارم مطابق پروانه اجرا گردیده است**--**

.زیرشیروانی در مرحله آجرچینی است و تعداد انباریها مشخص نشده است**--**
.رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

.جهت کنترل حدود اصالحی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
رعایت برهاي اصالحی مطابق پروانه گردیده است برابر خط پروژه شماره 2176 **--**

 قدیم
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

107
1

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  

122,424,000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال 
تایید می نماید.

جریمه 102.02  1
 

1200000  , 1390 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1397/12/26 3/97/22393 تجدید 
نظر

امام حسین  
فرعی 2 18

3-1-10316-1-1-0-0 107
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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره **--**
 285مورخ 88/12/25 به صورت 3.5طبقه در 3واحد مسکونی

.با زیربناي 236.2مترمربع که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است **--**
تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي موارد تخلف به **--**

:شرح زیر می باشد
اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 0.35مترمربع مازاد بر تراکم **--**

در طبقه همکف (با توجه به ضوابط زمان وقوع تخلف سایه کنسول جزو مساحت تخلف 
منظور نگردیده است)

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60% به مساحت 31.72مترمربع مازاد بر **--**
تراکم درهرکدام از طبقات اول،دوم وسوم(95.16مترمربع در طبقات)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه همکف به مساحت 3.15**--**
مترمربع و در طبقات به مساحت 1.12مترمربع در مجموع ساختمان 6.51مترمربع

.پروانه فاقد راه پله به بام صادرگردیده است**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط زمان پروانه می گردد**--**

جهت کنترل حدود اصالحی بر اساس طرح قدیم نیاز به اظهارنظر واحد خط پروژه **--**
.می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 567 طرح تفضیلی قدیم به مساحت 9مترمربع از **--**
عرصه در حد جنوب در حریم رودخانه در تصرف باقیمانده است که آزاد سازي آن پیش از 

.پایانکار الزامی است
ضمناً تایید سه واحد پارکینگ ارائه شده منوط به تغییر جهت دربهاي انباري در **--**

.زمان پایانکار می باشد
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات ملک و صدور گواهی عدم خالف  به حضور **--**

 .تقدیم میگردد
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10:41زمان 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 ، به موجب نظریه 
شماره 192472 مورخ 97.10.08 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی  دوباب مغازه بمساحتهاي  30.65 مترمربع و 63.54مترمربع  را به مبلغ 
407.410.000 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 81,482,000
(هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 94.19  0
 

850000  , 1387 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/11 3/97/22397 تجدید 
نظر

جاده سنگر  
-روبروي 
  آب منطقه

3-1-10205-422-1-0-0 107
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 365,000(سیصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 73  0.1
 

50000  , 1357 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 4,158,000(چهار میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 14  1
 

297000  , 1383 احداث بارانداز در حیاط
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10:41زمان 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 با عنایت به اخطاریه ناحیه 3 به شماره 443/3/695 مورخ 1398/11/03 بصورت 
:غیابی بازدید صورت گرفته داراي سوابق به شرح زیر می باشد

مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ **--**
 یکبابخانه بمساحت عرصه  208/60 متر مربع می باشد که

از بابت موارد زیر  شامل یکباب ساختمان ویالیی یک طبقه با اسکلت بلوکی به **--**
زیربناي  73 متر مربع بانضمام سایبان فلزي در محوطه

بمساحت حدود 14 متر مربع  که قدمت احداث خانه به حدود 40 سال (احداث سال **--**
 57) می رسد و دو باب مغازه

مغازه اول بمساحت حدود 30/65 متر مربع با فعالیت شغلی مکانیکی **--**
مغازه دوم بصورت دو دهانه بمساحت 63/54 متر مربع با فعالیت شغلی **--**

صافکاري(هر دو باب قدمت سال 90)
داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 3/97/22397 مورخ 97/12/11  می **--**

.باشد
همچنین از بابت اضافه بناي همزمانساز به مساحت 0.34مترمربع در مجموع دو باب **--**

.مغازه .و0.84مترمربع در اعیان مسکونی داراي سوابق پرداختی می باشد
 بر اساس خط پروژه شماره 1383 پیوست فاقد عقب نشینی می باشد *--*

حالیه مالک اقدام به تخریب بناي مسکونی و احداث  3 باب مغازه به مساحت 114.41 در حد 
دیوار چینی و سربندي به مساحت تقریبی مساوي هر کدام حدود 38.13 مترمربع نموده 

،است
داراي 3 واحد کسري پارکینگ می باشد، جهت اعالم گزارش دقیق نیاز به ارایه نقشه  

/. برداري توسط مالک میباشد
/./.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم می گردد

107
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در خصوص داخل تراکم به مساحت 7.42 مترمربع راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 7.42  0.1
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 3/97/22399 تجدید 
نظر

فلسطین   
بن بست راد

3-2-10143-87-1-0-0 107
4
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10:41زمان 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

در خصوص اعتراض آقاي علی تیغ نورد پردسري 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 خارج از تراکم  به مساحت 33.86 مترمربع، 

ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب 2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  167,607,000(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  

هفت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 33.86  1.5
 

3300000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/12 3/97/22399 تجدید 
نظر

فلسطین   
بن بست راد

3-2-10143-87-1-0-0 107
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک **--**
 اشکوبه برابر سند  به مساحت عرصه  130/53مترمربع قطعه دوم تفکیکی که برابر نامه

شماره 3/33/2650 مورخه 81/9/25 شهرداري تفکیک گردید و از بابت آن داراي **--**
 .بالمانع شماره 509078مورخ 96/10/24 می باشد

از بابت تعمیرات جزئی بناء قدیمی با قدمت باالي 30 سال داراي مجوز تعمیرات **--**
 جزئی به شماره 510413مورخ 96/12/13 می باشد

که در حال حاضر با افزایش بناء بدون مجوز به مساحت 41.28مترمربع با مصالح **--**
بنائی واسکلت فلزي  اقدام به توسعه بناء مسکونی دوبلکسی نموده است

به کسر مساحت داراي بالمانع در همکف  7.42مترمربع بناي احداثی در طبقه اول  **--**
(مسکونی r112).داخل تراکم و مابقی به مساحت 33.86مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

برابر خط پروژه پیوست به شماره 1623  کوچه حد غرب بصورت 8 متري و بسطح  **--**
19/10 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد و ازبن بست 6متري  حد شرق فاقد عقب نشینی 

.  می باشد
الزم به ذکر است که برابر خط پروژه حد شرق به طول یک متر متصل  به کوچه  **--**

   بوده (وضع موجود متصل به پالك)که درسند  اشاره اي به آن نگردیده
.با توجه به قدمت احداث بناء وعدم افزایش واحد  فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

مراتب با توجه به تصمیم شماره 21475مورخ 97/06/17  کمیسیون ماده 100 جهت **--**
.کارشناسی حضوري به حضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي کاظم نطاق بافکر و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.23 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 16.85 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.43 مترمربع، در طبقه اول به 

مساحت 2.31 مترمربع و در طبقه دوم بخ مساحت 3.42 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 195,718,500(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  هفتصد 
و  هجده هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می دارد.        

جریمه 42.09  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/12 3/97/22403 بدوي سه راه  
کانادا پشت 

بانک 
کشاورزي   

امید

3-3-10019-27-1-0-0 107
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/30  - 1397/03/27  بصورت 2.5   

طبقه در یک واحد مسکونی با زیربناي
 . کلی 206.58  متر مربع صادر گردیده است 

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 0.23 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم  بسطح حدود  33.70 متر مربع  -2

(هر طبقه بسطح حدود 16.85 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 2.43 متر مربع  -  -3

 . طبقه اول بسطح 2.31 متر مربع و طبقه دوم بسطح 3.42   متر مربع
 . فاقد کسري پارکینگ

 . ورودي هاي سواره و پیاده نصب نگردیده و ملزم به رعایت ضوابط عرض درب میباشند
. راه پله به بام در اجرا حذف گردیده است

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي تجاري، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 32,256,000(سی و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.2  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 3/97/22404 بدوي ژاندار  
مري- 

خیابان دفاع 
 بعداز 

کالنتري  
جنب 

رستوران 
  آبشار

3-3-10338-32-1-0-0 107
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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 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 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 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، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 359,704,800(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  

چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.37  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل یکباب مغازه به 
دوباب، 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 232306 مورخ 
97/11/30 مابه التفاوت ارزش سرقفلی تبدیل یکباب به دوباب مغازه موصوف را به 

مبلغ 946.000.000 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 189,200,000(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  دویست هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد 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.

ردتخلف 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/261 به تاریخ 96/12/28 به صورت 3.5 طبقه  بر روي یک باب مغازه و 

در 2 واحد مسکونی با زیربناي 647.55 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سقف می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.21 متر مربع -1
 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 3.20 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 16.06 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.03 -3
 مترمربع )

 اضافه بنا در طبقه سوم به سوم 11.85 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.10 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع به سطح 24.15 مترمربع (هر طبقه به سطح 8.05 متر مربع )
با توجه به تبدیل یک با مغازه به دو باب مغازه ، داریا یک واحد کسري پارکینگ تجاري  -6
می باشد ( داراي سوابق خریداري یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه 

 ساختمانی می باشد )
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی  از 2 به 3 واحد  -7

 کسري حد نصاب فضاي سبز به سطح 6.49 متر مربع *-----*
رعایت پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد ( 3 واحد بدون تزاحم ) *-------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*
رعایت تعداد طول درب ماشین رو برابر وضابط در زمان پایان کار الزامیست *---------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

107
6

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 177,475,200(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  چهارصد 

و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 105.64  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/11 3/97/22405 بدوي خ شهدا -  
خ علی نژاد 
و 25 متري 
  شمالی

3-3-10314-36-1-0-0 107
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 237830 مورخ 97/12/7 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.006.400.000ریال 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 601,280,000(ششصد و  یک میلیون 

و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.58  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/11 3/97/22405 بدوي خ شهدا -  
خ علی نژاد 
و 25 متري 
  شمالی

3-3-10314-36-1-0-0 107
7

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 همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 391,608,000
(سیصد و  نود و  یک میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.7  1.5
 

3360000  , 1396 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 1.5 برابر 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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی داراي پروانه بشماره 50 مورخ 1396/02/30 بصورت 4/5 
 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی

با زیر بناي کلی 720.46 متر مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 105/64 متر مربع  
صادر گردیده  است. عملیات ساختمانی در همکف در  حد سفت کاري  و طبقات سفید کاري  

.  میباشد
با توجه به نقشه تفکیکی ارائه شده از سوي متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.نظام مهندسی ) مغایرت هاي زیر مشاهده گردید
 %اضافه بنا در همکف  بسطح 15/30متر مربع  خارج تراکم و خارج از طول 60 -1

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/40 متر به حدود 3/70  متر ( کف سازي صورت نگرفته است)   -2
 و تبدیل بخشی از پیلوت به  یکباب مغازه  بسطح 37/58  متر مربع

افزایش زیربنا در  طبقات اول تا چهارم  بسطح 61/20 متر مربع ( هر طبقه 15/30 متر  -3
مربع )

کاهش سطح راه پله در طبقات اول تا چهارم   و تبدیل به بناي مفید  بسطح 1/20 متر  -4
مربع (هر طبقه 0/30 متر مربع)

کاهش زیربناي  زیرشیروانی  بسطح 18/04 متر مربع  میباشد -5
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-6

بدلیل اینکه تخلف اضافه بنا  بیشتر از 5% زیربناي  پروانه صادره میباشد داراي اضافه بنا  -7
.ناشی از سقف تراکم اعطایی  بصورت خارج تراکم بسطح 105/64 متر مربع میباشد

.و نیز در زیر شیروانی راهرو جهت دسترسی به انباري ها  0/91 متر میباشد
با توجه به اینکه همکف در حد سفت کاري میباشد و دربهاي پارکینگ اجرا نگردیده است  
. وطبق  ضوابط با نصب درب 4 متري و 3 متري  4  واحد پارکینگ مسکونی تامین میگردد

.داراي کسري حد نصاب فضاي باز بمساحت 1/91 متر مربع میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

107
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 3/97/22409 بدوي کمربندي  
شهید 
مدرس  

پشت آتش 
  نشانی

3-1-10288-82-1-0-0 107
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 اضافه بناي 

همزمانساز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,180,262(سه میلیون و  یکصد و  
هشتاد هزار و  دویست و  شصت و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.96  0.5
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به 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 218788 مورخ 97/11/10 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 228.480.000 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 45,696,000(چهل و  پنج میلیون و  

ششصد و  نود و  شش هزار )228480 ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.04  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه بشماره 206 مورخ 1384/10/27  و 
پایانکار 5491 مورخ 1386/02/26  بصورت ساختمان 2/5 طبق  بازیربناي 293/70 متر مربع 

میباشد
وداراي  صورتمجلس تفکیکی (بپیوست) بوده که  داراي مغایرت نسبت به پایانکار بشرح  .

زیر میباشد
داراي اضافه بنا همزمانساز  در طبقات همکف تا دوم بسطح 1/71 متر مربع ( هر طبقه  -

حدود 0/57 متر مربع)  با قدمت سال 1385
داراي راه پله به بام همزمانساز بسطح 12/25 متر مربع باقدمت سال 1385 -

تبدیل قسمتی از محوطه مشاعی همکف ( پیلوت) به یکباب مغازه  بسطح 19/04 متر مربع   -
 بافعالیت نجاري  فاقد تابلو   با قدمت سال 1390 ( طبق قبض برق )

داراي یک واحد کسري پارکینگ  مسکونی میباشد ( پارکینگ  قطعه 6 مسکونی به دلیل   -
عدم داشتن راه عبور نفرو  حذف میگردد)

.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به  تهیه خط پروژه میباشد 
شایان ذکر است که مالک طبقه اول فوت نموده وبصورت وراثی میباشد و مالک طبقه دوم 

.نیز یکی از وراث طبقه اول میباشد
مراتب  با توجه به تخلفات در قسمت مشاعی و...  جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 

.میگردد
با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد خط پروژه  بشماره 388 ( بپیوست) فاقد  ***

عقب نشینی میباشد
*** مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

107
8

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 71.11مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 119,464,800(یکصد و  نوزده میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 71.11  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/14 3/97/22412 تجدید 
نظر

بلوار احمد  
زاده پشت 
قنادي 

  تشریفات

3-2-10088-35-1-0-0 107
9

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  1,126,944,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  شش میلیون و  نهصد 

و  چهل و  چهار هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 134.16  2.5
 

3360000  , 1397 احداث راه پله به بام

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 126 به تاریخ 93/12/18 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 414.24 مترمربع می باشد
  پروانه مذکور فاقد اعتبار می باشد *--*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *----*
مرحله نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *-----*
اضافه بنا در همکف به سطح 31.38 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 94.14 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
31.38 مترمربع )

تو.سعه راه پله به بام  به سطح 8.64 متر مربع -3
در هنگام صدور پروانه به سطح 71.11 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

رعایت 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم می گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري می گردد *-----*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضواب ( 3 لنگه درب 3 متري ) در زمان پایان  *------*

 کارالزامیست
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

107
9

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 3,657,500(سه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  
پانصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 26.6  1.25
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22413 تجدید 
نظر

کیژده  
شهداي 

اسالم کوچه
  

3-3-10286-5-1-0-0 108
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 1,504,800(یک میلیون و  پانصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 6.84  2
 

110000  , 1374 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 22,525,000(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج 
هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 26.5  1
 

850000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22413 تجدید 
نظر

کیژده  
شهداي 

اسالم کوچه
  

3-3-10286-5-1-0-0 108
0

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 210   مترمربع مشتمل بر یکباب خانه ویالیی بازیربناي حدود 80  

 مترمربع ویکباب
مغازه  فاقد بالکن وداراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي به ابعاد حدود 1/2متر × 4 متر به شغل 
خواروبار فروشی بازیربناي حدود 25/52 مترمربع می باشد که در خصوص موارد فوق داراي 

 سوابق
درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 74/12/5  کمیسیون ماده صد محکوم به 
پرداخت جریمه گردیده متعاقب آن اقدام به احداث  بارانداز بسطح حدود 26/5 مترمربع با 

قدمت سال
را نموده . همچنین برابر نقشه ارائه شده  درحد مغازه  نسبت به راي کمیسیون  1387 

بسطح 6/84مترمربع  ودرحد مسکونی بسطح 26/6 مترمربع مابه التفاوت بناي همزمان ساز 
"دارند  ضمنا

برابر  خط پروژه شماره 722   وانعکاس ملک برروي آن کوچه بصورت 10 متري وبسطح  
حدود  5/26  مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح حدود 3/22 مترمربع از 

مغازه وبسطح
مترمربع ازبارانداز می باشد . حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق اداره ثبت     2/04 

  .  رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل زیربناي راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات با ضریب 1برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 4,972,800(چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.48  1
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22414 بدوي پیر کالچاي  
شهرك فجر 
  ازادگان

3-1-10293-49-1-0-0 108
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 ضریب1 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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/14 3/97/22414 بدوي پیر کالچاي  
شهرك فجر 
  ازادگان

3-1-10293-49-1-0-0 108
1

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  113 مورخه 96/7/2 
می باشد که  بصورت  4طبقه روي پیلوت در3   واحد مسکونی  وزیرشیروانی بصورت انباري 

  بازیربناي کل
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  سفت کاري است وبا توجه به نقشه   475/9

 :برداري ارائه شده داراي
کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 0/68   -1

 . مترمربع ( هرطبقه 0/17مترمربع )
 . افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -2

با توجه به افزایش واحد فوق کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند . الزم به ذکر است  -3
 . که درهمکف وطبقات نسبت به زیربناي پروانه بسطح 4/27  مترمربع کاهش بنا دارند
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد  . مراتب جهت دستور تقدیم 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 احداث سرویس 

بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,500,000(چهار میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5  0.5
 

1800000  , 1397 احداث بناي جداساز 1397/12/14 3/97/22417 بدوي خ شهدا   
روبروي 

  کوچه آزاد

3-3-10358-7-1-0-0 108
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ 5 باب مغازه و 
.گاراژ و تعمیرگاه و محوطه بمساحت 1049/20 متر مربع

بر اساس سوابق و گزارشات در خصوص اعیان  با مساحت عرصه  وضع موجود داراي عرصه 
: 1057/13 متر مربع

مغازه اول از حد غرب بمساحت 85/39 متر مربع و فاقد فعالیت شغلی(بر معبر 45 متري) -1
و فاقد تابلو

مغازه دوم از حد غرب بمساحت 22/06 متر مربع داراي بالکن بمساحت 12/38 متر مربع -2
با فعالیت شغلی الکتریکی و داراي تابلو به ابعاد حدودا 1/20* 3 متر(بر بلوار 45 متري)

مغازه سوم از حد غرب بمساحت 21/72 متر مربع داراي بالکن بمساحت 11/75 متر مربع -3
با فعالیت شغلی لوازم یدکی اتومبیل و داراي تابلو به ابعاد حدودا 2* 3 متر(بر بلوار 45 

متري)
مغازه چهارم از حد غرب بصورت 3 دهنه بمساحت 64/34 متر مربع(فاقد بالکن) با -4

فعالیت شغلی ابزار یراق و فاقد تابلو(بر بلوار 45 متري)
مغازه پنجم از حد غرب بمساحت 32 متر مربع داراي بالکن بمساحت 15/45 متر مربع با -5
فعالیت شغلی لوازم یدکی  داراي تابلو به ابعاد حدودا 1.5* 4/5 متر(بر بلوار 45 متري)
راه پله اختصاصی در حد شرق جهت راه دسترسی طبقه اول بمساحت حدودا 4 متر -6

مربع(توضیح اینکه طبقه اول بصورت مخروبه و غیر قابل استفاده میباشد.)
دو باب انبار تجاري بمساحت هاي 19/25 متر مربع و 9/16 متر مربع(داخل گاراژ)-7

شش واحد تجاري در داخل گاراژ مجموعا بمساحت 216/55 متر مربع-8
سرویس بهداشتی در داخل محوطه بمساحت 2/47 متر مربع ( وضع موجود که بصورت -9

متروکه میباشد)
.محوطه تجاري بمساحت حدودا 580/19 متر مربع-10

داراي راي جریمه بشماره 17758-95/04/19 از کمیسیون بدوي ماده صد و پرونده مختومه  
. در واحد خالف میباشند

: و متعاقباً از بابت
ورودي سرپوشیده بسطح حدود 25 متر مربع و بالکن فلزي مربوط به مغازه اول از حد غرب 

. بمساحت حدود 18 متر مربع میباشند
. مساحت فضاي باز از 580.19 متر مربع به 555.19 مترمربع کاهش می یابد

داراي گزارش جاري  بشماره 512315 ( مجوز تعمیرات)  میباشد  که تاکنون صادر نگردیده 
.است
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: حالیه طی بازدید بعمل آمده و گزارش ناحیه 1 متقاضی در سال 1397  اقدام  به
احداث2 سرویس بهداشتی در محوطه  بمساحت حدود 5 متر مربع نموده است (در پشت  -1
مغازه شماره 4 ) است یکی به جهت استفاده  مغازه شماره 4 مورد بهره برداري قرار میگیرد 

.و دیگري  به محوطه را دارد (که مورد استفاده گاراژ قرار میگیرد
تعمییرات جزئی  شامل کف سازي و کاشیکاري نصب درب ریموت  مغازه اول از حد غرب   -2

بمساحت 85/39 متر مربع داراي بالکن 18 متري  همزمانساز
تعمیرات شامل تعویض چوب هاي سربندي و حلب هاي  انبار 9/16 متري و  کاشیکاري نما -3

.انبار 19/25 متري نموده است
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1636 بسطح حدود 120/41 متر مربع در شمال و 164/97 
متر مربع در جنوب (مجموعا 285/38 متر مربع )  از عرصه وضع موجود در تعریض خیابان 

. 24 متري آتی و بلوار 45 متري قرار دارد
(که از این مقدار بسطح حدود 200 متر مربع مشتمل بر اعیان میباشد) 

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي ،لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي توسعه زیرشیروانی حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 112,593,600(یکصد و  دوازده میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.51  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 3/97/22423 تجدید 
نظر

جانبازان  
فلسطین 
شفق
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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 

12,852,000(دوازده میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 7.65  0.5
 

3360000  , 1396
 , 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 147 مورخ 96/09/28 در 3/5 طبقه ( با 
 احتساب سه  واحد مسکونی ) به زیربناي 588/46 متر مربع

صادر گردیده است. مطابق سوابق پروانه مرحله دوم را در حد سقف اول بشماره 509867 
مورخ 96/12/17 دریافت نموده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاریست و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره به شرح زیر می باشد

در همکف داراي کاهش زیربنا بسطح 0/57 متر مربع  بانضمام تبدیل 4/08 متر  *----*
مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي کاهش زیربنا هر طبقه بسطح 0/57 متر مربع (در  *----*
 مجموع بسطح 1/71 متر مربع) بوده همچنین در هر طبقه 1/19 متر مربع از

فضاي راه پله را به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل نموده است (در مجموع 3/57 متر 
مربع)

در زیرشیروانی بمساحت 29/02 متر مربع توسعه بنا نموده و بسطح 4/49 متر   *-----*
مربع از فضاي راه پله را به آن الصاق نموده (تبدیل راه پله به بناي مفید) و از آن

بصورت یک اتاق در زیرشیروانی (منضم به واحد سه)  بهره برداري می شود.که با توجه به 
موارد مجاز در پروانه بصورت طبقه مازاد محسوب می گردد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *----*
حالیه  درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت هرگونه اقدام  *--------*

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

108
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 5,208,150(پنج میلیون و  دویست و  هشت هزار و  یکصد و  پنجاه) 
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 23.69  1.5
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22424 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
نبش ك 
حافظ

3-3-10040-10-1-0-0 108
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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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،, و ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 231102 مورخ97.11.29 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1100000000 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 220,000,000(دویست و  بیست میلیون ) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 116.94  0
 

220000  , 1378 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/12/14 3/97/22424 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
نبش ك 
حافظ

3-3-10040-10-1-0-0 108
4

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 2 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 24,375,000(بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  
هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

162500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد نظر داراي پروانه ساختمانی به شماره 248مورخه 74/12/28  می باشد 
که بصورت  2/5 طبقه در  دو واحد مسکونی بازیربناي کل 428 مترمربع  صادر گردیده  که 

.فاقد اعتبار می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به  نقشه برداري ارائه شده  برخالف مدلول 

: پروانه داراي
افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به حدوداً 4 متر و تبدیل آن به تجاري  ( نمایشگاه -1
اتومبیل ) به مساحت 101/24 مترمربع برابر نامه شرکت توزیع نیروي برق به شماره 

 97/76854  مورخه 97/8/15
که تاریخ نصب کنتور برق جهت یکواحد تجاري ودوواحد مسکونی را اعالم نموده با قدمت 

:سال 1378
.احداث سرویس بهداشتی مازاد برتراکم در محوطه حیاط به مساحت 3/3 مترمربع - 2

احداث نیم طبقه به صورت بالکن در حد 1/3 به مساحت 15/7 مترمربع  باقدمت سال  -3
1378.

. افزایش بناي  مازاد برتراکم  در همکف به مساحت 11/67 مترمربع به صورت پیلوت -4
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول و دوم  به مساحت 8/72 مترمربع  ( هر به  -5

.مساحت 4/36 مترمربع )
با عنایت به تغییرات داده شده براي نمایشگاه اتومبیل نیاز به 6 واحد پارکینگ بدون  -6
تزاحم وبراي دو واحد مسکونی نیاز به 2 واحد پارکینگ مسکونی بوده که باتوجه به 

 دوبربودن ملک وقدمت بناي احداثی
براي دو واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ با تزاحم وبراي نمایشگاه اتومبیل رعایت 3 

.. واحد پارکینگ تجاري گردیده و3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
..داراي تابلوي بنر داراي نورپردازي  به ابعاد 1متر ×10 متر می باشد -7

توضیح اینکه بابت افزایش ارتفاع همکف از 2/4 به 3/2 متر و تبدیل پارکینگ به تجاري( 
اتوگالري آذرسهند) و سه واحد کسري پارکینگ تجاري داراي گزارش غیابی  می باشد که 

 برابر صورتجلسه
مورخه 93/5/21  کمسیون ماده صد محکوم  به تخریب بنا گردیده . ضمنارعایت عقب 

نشینی برابر پروانه گردیده اما  با توجه به عرض مصوب بلوارخرمشهر از 45متر به 51 متر  
 برابر  خط پروژه شماره 703

 .  بسطح 38/3 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه می باشد
حالیه با توجه به موارد مطروحه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد برابر تصمیم مورخه 
97/8/12 اعالم نموده که مالک مدارك مربوط به سال ساخت وتبدیل آن به تجاري را ارائه 
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وگزارش تکمیلی جهت صدور
راي به کمیسیون ارسال گردد  .  مراتب  باتوجه به موارد مطروحه وارائه نامه شرکت برق  
گیالن که تاریخ احداث بنا در گزارش  بر اساس آن  اصالح گردیده  جهت دستور تقدیم 

  . 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 447,820,800(چهارصد و  چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست 

هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.64  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22426 بدوي فلسطین  
102 

3-2-10234-34-1-0-0 108
5

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه  تجاري مسکونی به شماره **--**
 53مورخ 96/03/07

به صورت 5.5طبقه در 10واحد مسکونی و 10 واحد تجاري  با زیربناي 2015.42**--**
.مترمربع صادرگردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفتکاري می باشد تا این مرحله به استناد **--**
:نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید

توسعه پیلوت در همکف به مساحت 5.19مترمربع به صورت مازاد بر تراکم به **--**
 پیلوت جهت پارکینگ

توسعه بناء در طبقه اول تا چهارم هر کدام به مساحت 6.88مترمربع به صورت **--**
مازاد بر تراکم در مجموع به مساحت 27.52مترمربع

توسعه بناء در طبقه پنجم به مساحت 28.59مترمربع که از این مقدار 21.71**--**
.مترمربع  ناشی از عدم رعایت دومتر عقب سازي و6.88مترمربع مازادبر تراکم می باشد

 توسعه راه پله به بام به مساحت 5.34مترمربع**--**
بام ساختمان از شیروانی به بام مسقف تغییر کرده است که با توجه به 5طبقه بودن **--**

.مجاز می باشد
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(پارکینگ شماره 8 و9  مربوط به یک واحد می *--**

باشد)
.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 425,325,600(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  

بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 84.39  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22433 تجدید 
نظر

خ شهید  
احمد زاده 
نبش کوچه 
 حقوقی

3-2-10071-121-1-0-0 108
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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 8,332,800(هشت میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  
هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 62.  4
 

3360000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري اداري خدماتی **--**
با یک واحد مغازه در همکف وبالکن و یک واحد مسکونی جمعاً 2طبقه با زیربناي 293.49

.مترمربع می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد تخلف در مرحله **--**

:اجراي سفتکاري به شرح زیر می باشد
اضافه بناء در طبقه همکف مازاد بر تراکم به صورت تجاري به مساحت 0.62 **--**

مترمربع (0.4مترمربع از این مقدار عدم رعایت برهاي اصالحی)
تبدیل غیر مجاز  دو واحد پارکینگ به مغازه به مساحت 25مترمربع درهمکف**--**

اضافه بناء در بالکن به صورت احداث راه پله مسکونی مشاعی  به مساحت  15.96**--**
 مترمربع

اضافه بناء در بالکن  تجاري به مساحت 39.35 مترمربع مازاد برتراکم (که از این **--**
مقدار 4.89مترمربع آسانسور تجاري و 0.4مترمربع از این مقدار عدم رعایت برهاي 

.اصالحی)می باشد
اضافه بنادر طبقه اول به صورت مسکونی به  مساحت 53.57مترمربع مازاد بر **--**

تراکم(0.4مترمربع از این مقدار عدم رعایت برهاي اصالحی)
اضافه بناء در زیر شیروانی  به صورت توسعه راه پله و آسانسور به مساحت 14.86 **--**

 مترمربع
پروانه بدون آسانسور صادر گردیده بود و در حال حاضر آسانسور در مغازه به **--**

.صورت اختصاصی و تجاري میباشد
با توجه به افزایش مساحت مغازه و بالکن بیشتر از 50مترمربع دو واحد کسري **--**

.پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
.سطح اشغال در همکف از 79.87% به  80% (در حد مجاز )افزایش یافته است**--**

جهت تعیین رعایت بر هاي اصالحی مطابق پروانه نیاز به انعکاس ملک بر روي خط **--**
.پروژه می باشد

ورودي مسکونی از تجاري در زمان بازدید مجزا نشده بود که تفکیک آن در زمان **--**
.پایانکار الزامی است

.ارتفاع مغازه و بالکن از مجموع 5.7در زمان پروانه به 6.5متر افزایش یافته است **--**
.اجازه احداث درب بر روي پخ را ندارند**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2096 به مساحت 0.4مترمربع در هرطبقه عدم رعایت **--**
عقب نشینی دارند.(بر روي پخ ها)

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 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 

13,020,000(سیزده میلیون و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب 
نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 62  0.1
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 3/97/22436 بدوي کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت-خ 
گلستان  بن 

حافظ

3-3-10251-232-1-0-0 108
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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 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  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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.  0
 

2100000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید   احتراماَ
 . مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 101 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک طبقه ویالیی در یک واحد مسکونی که بدون مجوز 
شهرداري با قدمت 1392 با اسکلت کالف افقی و عمودي احداث گردیده و در حال بهره 

 . بردراي میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت موجود عرصه با توجه به تعریض صورت گرفته بسطح 

 . 85.87 متر مربع و اعیان بسطح 62 متر مربع است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ

 .  %تراکم مجاز 75
 مورد استفاده 72.71 % (بکسر عقب نشینی )

 . اعیان داخل تراکم
طبق خط پروژه پیوست بسطح حدود 0.60 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري قرار 

 . دارد
 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مجاز با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 359,184,000(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.45  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22437 بدوي شهید  
انصاري 
پارس دو   
کتابی

3-3-10030-4-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 133 به تاریخ 96/09/05 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 218.37 مترمربع می باشد
در خصوص توسعه بنا در فنداسیون داراي سوابق گزارش و راي تخریب بنا به شماره  *---*
3/97/20750 به تاریخ 97/04/23 بوده که برابر گزارش ماکل اقدام به برچیدن میلگرد هاي 

بخش توسعه نمود
 حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد *-----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.39 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 34.78 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

17.39 مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 80.24 مترمربع در طبقه سوم -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.32  متر مربع و در  -4
طبقات ( اول  و دوم ) در مجموع به سطح 0.96 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.48 متر مربع )

افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد -5
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد
عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري به سطح 13.33 متر مربع به دلیل  *-----*

 توسعه پیلوت و طبقات و لیکن فاقد اشرافیت
حذف کامل فضاي سبز و رعایت تنها 8 متر مربع فضاي باز می گردد *------*

رعایت پارکینگ به تعداد 3 واحد می گردد *-------*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*

رعایت پوشش نماي جانبی با مصالح مورد تایید ( حلب رنگی ) الزامی می  *---------*
 باشد

رعایت طول درب ماشین رو برابر ضوابط ( 2 لنگه درب 3 متري ) نمی  *----------*
گردد ( برابر نقشه هاي ارائه شده یک لنگه درب 2.5 متري و یک لنگه درب 4 متري تعبیه 

 شده است )
ضمنا تعداد و طول درب هاي تعبیه شده بر پارك هاشیه اي تاثیر گذار  *-----------*

 نبوده همانند نقشه هاي پروانه صادره
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,167,652,800(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 126.61  3
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22439 بدوي چهارراه  
گلسار 
انصاري 

شنبم جنب 
چاپ جاوید

3-2-10063-15-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  23 مورخه 97/3/19
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی در همکف بسطح 17/59 مترمربع   بصورت  5  

 طبقه روي پیلوت
وزیرشیروانی بصورت انباري و در10  واحد مسکونی بازیربناي کل  1500/48 مترمربع 

 : صادرگردیده عملیات ساختمانی درحدسفیدکاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت سایبان متصل به بناي احداثی بصورت بتنی ( -1

 . برابر عکس پیوست )  به منظور استفاده به عنوان پارکینگ بسطح 31/66 متر مربع
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 2/5مترمربع -2

 . 
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول ودوم بسطح 11/54مترمربع ( هرطبقه بسطح  -3

. 5/77  مترمربع )
 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه  سوم بسطح 6/78  مترمربع -4

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه چهارم بسطح 8/27  مترمربع -5
. افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه پنجم بسطح 6/5مترمربع -6
 . افزایش بنا بصورت راهرو وراه پله به بام بسطح  6/13مترمربع -7

کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی پنجم وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم  -8
. بسطح 38/15  مترمربع ( هرطبقه 7/63مترمربع )

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 15/08  مترمربع که  -9
افزایش بناي اعالم شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد.وبراي 10 واحد مسکونی 

 رعایت پارکینگ
 .میگردد

باتوجه به افزایش بناي ذکر شده بسطح 8/6 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز  - 10
 .وبسطح 13  مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز براي واحدهاي مسکونی دارند

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف  الی طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 121,365,000(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  سیصد و  

شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.15  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22443 بدوي کمربندي 
خرمشهر 
انتهاي 

 کوچه گیل

3-3-10411-533-1-0-0 109
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 احداث سرویس 

بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,400,000(یک میلیون و  چهارصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4  0.5
 

700000  , 1397 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/66 به تاریخ 97/05/14 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 642.01 مترمربع می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 515997 به تاریخ 97/0814 در مرحله سقف اول  *---*

و بدون افزایش بنا می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات   *-------*

ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 17.05 متر مربع که از این مقدار به سطح 4 متر مربع  -1
سرویس بهداشتی احداثی جداساز در حیاط خلوت سراسري ضلع شمال می باشد

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 26.10 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
13.05 مترمربع )

برابر ضوابط زمان صدور پروانه ، رعایت 16 متر مربع فضاي باز می گردد *--*
رعایت 4 واحد پارکینگ برابر ضوابط ( به صورت دوبل) براي هر واحد مسکونی با   *----*

توجه به مساحت بیش از 180 مترمربع  می گردد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

رعایت نماي جانبی مناسب ( حلب رنگی ) الزامیست *------*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست ( یک لنگه درب به  *-------*

طول 4 متر )
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد  *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

109
0

باتوجه به محتویات پرونده وضمن نقض راي بدوي  بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 235351 مورخ 97.12.4 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 19000000ریال تعیین و براورد 

نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,800,000(سه میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 20  0
 

3100000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/18 3/97/22445 تجدید 
نظر

کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  بن 
فردوسی

3-3-10251-181-1-0-0 109
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ضمن 
نقض راي بدوي : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 
مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 86,800,000(هشتاد و  شش میلیون و  

هشتصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 280  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 3/97/22445 تجدید 
نظر

کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  بن 
فردوسی

3-3-10251-181-1-0-0 109
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 ضمن نقض راي بدوي 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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

 با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 
155750 مورخ 97.8.13کارشناس عمومی نظام مهندسی ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

418,500,000(چهارصد و  هجده میلیون و  پانصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم میگردد. 

جریمه 90  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یکباب ساختمان دو طبقه بر روي همکف با زیر بناي کل 
390  مترمربع در سه واحد مسکونی بر روي یکباب مغازه و به صورت خالف ساز، از جنس 
اسکلت بتن آرمه و با قدمت حدود یک سال احداثی بر روي زمین به مساحت 140 مترمربع 
میباشد.همکف به سطح 130 مترمربع که از این مقدار به سطح 20 مترمربع به صورت یکباب 
مغازه و مابقی به صورت پیلوت میباشد.طبقه اول به سطح 130 مترمربع و به صورت دو واحد 

مسکونی و طبقه دوم نیز به سطح 130 مترمربع و به صورت یک واحد مسکونی 
میباشد.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري 

میباشد.به سطح 90 مترمربع از اعیان مسکونی خارج از تراکم و به سطح 280 مترمربع داخل 
تراکم میباشد.رعایت عقب نشینی در محل گردیده است.گزارش به صورت غیابی تهیه کرده 
و ارقام مندرج در گزارش به صورت تقریبی میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد
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

13.35  0
 

800000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/25 3/97/22446 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
  کوچه یاس

3-3-10438-37-1-0-0 109
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 20,000,000(بیست میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

800000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 3/97/22446 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 

   کوچه یاس

3-3-10438-37-1-0-0 109
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 ضریب2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  72,832,000(هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار )ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.52  2
 

800000  , 1389 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

توضیحات بازدید  احتراماً 
مکان مورد بازدید بصورت یک باب ساختمان دو اشکوبه در دو واحد مسکونی داراي عرصه  -

 .  نسقی برابر فروشنامه بمساحت 60 متر مربع
ساختمان فوق بصورت دو اشکوبه در یک واحد مسکونی با زیربناي 110 متر مربع  (از  -    
مقدار فوق بسطح 4.80 مترمربع بصورت کنسول بسمت معبر در طبقه اول )  و یک واحد 

, کسري پارکینگ
داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 16157  مورخ  1388/08/17 و سوابق در واحد  -

 . خالف میباشد
اکنون برابر نامه اداره ثبت اسناد (بشماره 4787 -97/10/12 ) و کروکی نقشه برداري -       

 .  ارائه شده جهت  دریافت سند مالکیت
طی بازدید صورت گرفته پس از آن اقدام به تبدیل یک واحد به دو واحد مسکونی ( تبدیل -
همکف به یک واحد مسکونی با راه ورودي مجزا  بمساحت 45.52 متر مربع ) با قدمت 1389

 .   نموده اند
مساحت عرصه  موجود 53.47 متر مربع است که در کروکی اداره ثبت بکسر راه پله -     

. اعالم گردیده است
 . داراي کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون بسطح 9.81 متر مربع -

 . داراي یک واحد کسري پارکینگ-     
برابر خط پروژه پیوست بشماره 595  بسطح حدود 3.38 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 
10 متري ضلع جنوب و بسطح 9.97 متر مربع در تعریض پیاده راه 6 متري ضلع غرب قرار 

  دارد .(مجموعاً بسطح 13.35 مترمربع از اعیان )
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بدیو با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 210,000,000(دویست و  ده میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 3/97/22448 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
بلوار 

اطالعات 
نبش کوچه 

13

3-3-10443-177-1-0-0 109
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 236273 مورخ 97.12.5کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 165000000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 33,000,000(سی و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. . ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام 

نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 77.9  0
 

2100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده توسط **--**
 متقاضی به مساحت عرصه  125.25 مترمربع

مشتمل بر دو باب مغازه به مساحتهاي 43.81مترمربع و34.09 مترمربع هر دو با **--**
 مصالح بلوکی وشناژ افقی و قایم که تاریخ نصب کنتور

مورخ 81/06/16 می باشد و با توجه به بازدید و مشاهده مستندات دو باب مغازه در **--**
. سال جاري طعمه حریق گردیده است

از بابت دو باب مغازه فاقد سابقه در شهرداري می باشد و مالک نسبت به درجا **--**
.سازي دو باب مغازه اقدام نموده است

مصالح مصرفی بلوك سیمانی با شناز بتنی افقی و قایم می باشد و سربندي حلبی **--**
 می باشد مغازه ها فاقد تابلو و بالکن می باشد

.ودر حال استفاده به صورت فرآورده هاي چوبی می باشد**--**
.با توجه به قدمت احداث بناء که سال 97 می باشد دو واحد کسري پارکینگ دارند**--**

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه ارسالی به شماره 941پیوست  7.63مترمربع در تعریض پخ **--**

 اتصالی گذر 8 به 10متري قرار دارد(7.28مترمربع از اعیان مغازه)
. می باشد m114  با توجه به  طرح تفضیلی جدید کاربري ملک در طرح تفضیلی**--**
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات  با توجه به پیگیري مالک به حضور تقدیم **--**

  .میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  108,900(یکصد و  هشت هزار و  نهصد)ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید.

جریمه 66.  3
 

55000  , 1354 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/18 3/97/22449 تجدید 
نظر

بلوارامام  
رضا نبش 
 کوچه آزاد

3-2-10294-1-1-0-0 109
4

باتوجه به محتویات پرونده و ضمن نقض راي بدوي و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 236279مورخ 97.12.5 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 32000000 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 6,400,000(شش میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.48  0
 

162500  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی  ضمن نقض راي بدوي با ضریب  یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

6,410,800(شش میلیون و  چهارصد و  ده هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 116.56  1
 

55000  , 1354 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها،نظر به اینکه قدمت بنا در سال و 
13761354 می باشد .  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

59.67  0
 

162500  , 1354
 , 1376

عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت  بصورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه 
 مشتمل بر یکباب مغازه به عرصه بمساحت 214 متر مربع  میباشد

وضع مجود شامل یکبابخانه  با قدمت سال  1354 و دوباب مغازه میباشد  وطبق  نقشه 
 برداري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی)

مساحت عرصه وضع موجود  216/83 متر مربع ( بسطح 2/83 متر مربع بیشتر از سند  
.مالکیت ) میباشد

طبق مدارك موجود در پرونده هاي واحد خالف (265 سال 77 و88 سال 94 ) و پرونده  
واحد اصناف (1038 خواربار فروشی)

ملک مذکور از بابت یکباب مغازه بسطح 17/17 متر مربع داراي بالمانع13991 مورخ  
. 71/10/24  ( قید در پرونده اصناف)  میباشد

و متعاقباً از بابت احداث یکباب مغازه بسطح 7/56 متر مربع وبالکن چوبی بسطح 2/73 متر 
مربع  داراي گزارش و راي تجدید نظر بشماره 896 مورخ   1378/02/14 مبنی بر  تخریب 

.میباشد
و نیز از بابت  احداث یکباب مغازه بسطح 11/52  متر مربع و بالکن چوبی بسطح 4/16 متر 
مربع  داراي گزارش و راي کمیسیون   بشماره 6849 مورخ 1377/10/8 مبنی بر تخریب 

.میباشد
وسپس از بابت احداث بدون مجوز یکباب ساختمان ویالیی و  ویکباب مغازه با زیربناي کلی 
150 متر مربع (40 متر مغازه و110 منزل ویالیی) داراي گزارش غیابی و راي کمیسیون  بدوي  

.بشماره 3/94/9500 مورخ 1394/02/15 میباشد
حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده ( بپیوست) شامل  اعیان مسکونی ویالیی  بسطح 116/56
 متر مربع با قدمت سال 1354 و 2 باب  مغازه  بسطح کلی 36/31 متر مربع ( که با  چوب به 

 دو قسمت تبدیل گردیده است  )
یکی با فعالیت خواربار فروشی داراي تابلو به ابعاد حدود 1*8 متر و مغازه دوم سیگار فروشی 

.داراي تابلو پرچمی به ابعاد حدود 0/80*1/20 متر  میباشد
مغایرت هاي مشاهده شده  بصورت

داراي اضافه بناي همزمانساز مغازه قسمت قدیمی  بسطح 0/66 متر مربع با قدمت 1354
 احداث مغازه 18/48 متر مربع با قدمت سال 1376

و اعیان مسکونی ویالیی بسطح 116/56 متر مربع با قدمت 1354
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد

در حد شمال کابل برق  وجود داراد که جهت مشخص شدن وضعیت وحریم آن نیاز به 
استعالم از اداره مربوطه میباشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در حد جنوب با توجه به سند به نهر اشاره دارد که وضع موجود آن قسمت  بصورت کوچه 
.میباشد که جهت مشخص شدن وضعیت وحریم آن نیاز به استعالم از اداره مربوطه میباشد
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه  وانعکاس ملک بر روي آن 

.میباشد
..شایان ذکر است که سرقفلی مغازه با خط عادي به غیر واگذار گردیده است

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21465 مورخ 1397/06/13 جهت 
دستورات مقتضی  تقدیم حضور میگردد

با توجه به نامه اداره که بشماره  195882 مورخ 1397/10/11 در دفتر شهرداري منطقه سه 
.بثبت رسیده مجراي آبی که مستلزم حریم باشد مشاهده نگردیده است

با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 567( بپیوست) بسطح .
77/50 متر مربع  از عرصه وضع موجود در تعریض کوچه هاي 6 متري و 8 مکتري 45 متري 

.حدین جنوب و غرب و شمال و پخ دوگذر آنها قرار میگیرد
( که از این مقدار بسطح 17/83 مترمربع مربوط به مغازه داراي بالمانع و 10/02 متر مربع 
مربوط به مغازه  سال 1376   و بسطح 18/49 متر مربع مربوط  به اعیان مسکونی   و مابقی 

بسطح 31/16 مربوط به محوطه مسکونی میباشد)
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره 3/97/22449 مورخ    ***
1397/12/18 میباشد

***.مراتب جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد
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 111,166,000(یکصد و  یازده میلیون و  یکصد و  شصت و  شش 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 71.72  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/12/14 3/97/22450 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر- 
14 متري 
الله

3-3-10410-462-1-0-0 109
5

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 301,957,500(سیصد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 65.27  1.5
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید. رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 40مورخ **--**
 95/05/28 به صورت 3.5طبقه در 4واحد مسکونی با زیربناي

490.96مترمربع  که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 71.72مترمربع **--**
.صادرگردیده است

در زمان بازدید ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و پروانه فاقد اعتبار می  **--**
.باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر بیشتر از 5% زیربناي **--**
:پروانه مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول60% به مساحت 16.21**--**
مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ

اضافه بناء در طبقه اول ،دوم و سوم خارج از تراکم و خارج از طول60% هرکدام به  **--**
 مساحت 16.21مترمربع در مجموع 48.63مترمربع

 اضافه بناء به صورت توسعه  راه پله به بام به مساحت 0.43مترمربع**--**
در مجموع 65.27مترمربع اضافه بناء و 71.72مترمربع عدم رعایت سقف تراکم **--**

.اعطائی دارند
طول بر ملک  کمتر از 12متر می باشد که مجاز به احداث یک درب 4متري می   **--**
باشد اما در عمل دو درب 2.5متري اجرا گردیده است و پارك حاشیه اي کوچه را حذف می 

.کند
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(در صورت پذیرش افزایش تعداد درب در  **--**
کمیسیون ماده صد در غیر این صورت باید درب به حالت پروانه اعاده و پارکینگها بررسی 

گردد.)
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 علیرضا بهاري 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 32.91 مترمربع ( که از این مقدار 

9.44 مترمربع به صورت سایه بان می باشد. )، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر 
یک به مساحت 23.47 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.72 
مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  612,348,000(ششصد و  دوازده میلیون و  
سیصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 127.51  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 3/97/22451 تجدید 
نظر

رسالت   
غالمعلی 
پور 

صاحبدل

3-2-10181-221-1-0-0 109
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در خصوص افزایش تعداد واحد، راي بدوي عیناً تایید می گردد. ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده  شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره 196 *----*
 مورخ 1396/12/14 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی

بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي کل 974/58 متر مربع صادر گردیده که عملیات  
.اجرایی در حد اتمام اسکلت (بدون انجام سربندي) می باشد

و با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده و بازدید از محل داراي مغایرت با پروانه صادره 
:بشرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 32/91 متر مربع می باشد (از  *---*
این مقدار بسطح 9/44 متر مربع بصورت سایبان فلزي جهت تامیین پارکینگ در حال 

احداث بود)
در طبقات اول الی چهارم هر طبقه بمساحت 23/47 متر مربع توسعه بنا دارد (در  *---*

مجموع 93/88 متر مربع) در ضمن بسطح 0/18متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (0/72
 متر مربع

در مجموع 4 طبقه) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی افزوده شده است
همچنین شایان ذکر است طبقات سوم و چهارم در زمان پروانه بصورت تک  *-----*
واحدي در نظر گرفته شده است که در حال حاضر برابر پالن معماري  هر کدام به دو واحد 

مسکونی تبدیل شده است
در زیر شیروانی تا این مرحله (و با توجه به پالن نقشه برداري) فاقد توسعه بنا است *---*

تا این مرحله  فاقد کسري پارکینگ می باشد توضیح اینکه پس از اجراي کامل  *----*
ساختمان (اجراي درب وفضاي سبز و کف سازي و  ...) در زمان پایانکار هر گونه تغییرات 

.احتمالی  (در پارکینگ و ...)گزارش می گردد
.با توجه به اضافه بناي مذکور فضاي سبز و فضاي باز در محل رعایت نمی گردد *-----*

 ، اضافه بناي مذکور بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است *-----*
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
209776 مورخ97.10.29 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف(به کسرمیزان عقب نشینی) را به مبلغ88260000 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 17,652,000(هفده میلیون و  

ششصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 45.78  0
 

303750  , 1385 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/14 3/97/22452 بدوي ج سنگر آب 
آسیاب 

نرسیده به 
فلکه امام 
علی سمت 
راست 
آهنگري 
اکبر

3-1-10192-485-1-0-0 109
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت نسقی  طبق نقشه برداري ارائه شده  توسط 
متقاضی( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) مساحت عرصه وضع موجود
بمساحت 164.88 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 4/27 در جلوي ملک غیر محصور   
 میباشد و متقاضی مدعی است که جزء ملک میباشد) و شامل یکباب خانه متروکه

و  بانضمام  سرویس بهداشتی جداساز متروکه با قدمت سال 1357 ( قبض برق)  و یکباب 
.مغازه  بانضمام انباري پشت مغازه با قدمت سال حدود 1385 که فاقد فعالیت میباشد

:طبق پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی  بصورت 
 خانه ویالیی متروکه بسطح 64/43 متر مربع با قدمت سال -1
 سرویس بهداشتی  جداساز متروکه بسطح  5/32 متر مربع -2

یکباب مغازه بسطح  23/44 متر مربع  وانباري پشت مغازه  با سقف چوبی  و ایرانیت  -3
 سایه روشن بسطح 22/34 متر مربع

.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد -4
با توجه به خط پروژه  بشماره 2255 ( بپیوست) بسطح 104/14 متر مربع از عرصه در حریم 
رودخانه ( حریم کیفی) میباشد( که از این مقدار کل  اعیان ویالیی و سرویس بهداشتی در 

حریم و بسطح 4/40 متر مربع از انباري مغازه در حریم واقع میگردد.)
و فاقد عقب نشینی از بلوار  امام علی (ع) میباشد ( داراي عرض مازداد نسبت به پیاده رو 

بلوار )
.کالً خارج از تراکم میباشد.  حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی راد دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باعنایت به گزارش کارشناسی شهرداري مورخ 97/10/30،با توجه باینکه سایبان مورد 
حکم جریمه واقع شده و در صورت پذیرش سایبان،کسري دو واحد پارکینک منتفی 
می باشد لذا با توجه به مراتب مذکور ضمن نقض راي بدوي به رد آن اظهار نظر می 

گردد.

ردتخلف 50  0
 

3300000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 3/97/22453 تجدید 
نظر

مدرس پیر  
کالچاي-شه
ریار - 
روبروي 

آتش نشانی 
بن اول

3-1-10311-43-1-0-0 109
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام بنا توسط کارشناس 
رسمی دادگستري ، ضمن نقض راي بدوي که بصورت غیابی صادر گردیده بود ، به 

استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار316.66 بناي داخل تراکم، به مبلغ  90,690,600

(نود میلیون و  ششصد و  نود هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 316.66  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر  0
 

3300000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

88.82  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی   بصورت نسقی   طبق کروکی ارائه شده از سوي متقاضی به 
 عرصه بمساحت حدود  513/99  متر مربع  می باشد

که بصورت احداث بدون مجوز یکباب ساختمان دو اشکوبه در یک واحد مسکونی با قدمت  
سال 1392 بدون مجوز از شهرداري  میباشد

که از بابت احداث بدون مجوز  یکباب ساختمان 2 اشکوبه با زیربناي 220 متر مربع و 2 واحد  
کسري پارکینگ ( 50 متر مربع) داراي  گزارش غیابی

و راي تخریب  کمیسیون  بدوي بشماره 3/97/21349 مورخ 1397/05/27 میباشد.حالیه  
.طبق پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی  بصورت زیر میباشد

طبقه همکف بسطح 136/53 متر مربع بصورت مسکونی ( بانضمام سایه کنسول) --
طبقه اول بسطح 136/53 متر مربع  بصورت مسکونی --

داراي انباري جداساز بسطح 9/60 متر مربع  بصورت بلوکی --
 داراي سایبان در محوطه جهت پارکینگ بسطح 25 متر مربع  از نوع فلزي --

 داراي آالچیق فلزي بسطح حدود 9 متر مربع در محوطه ---
داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد(  که در صورت راي جریمه کمیسیون براي سایبان 

 فاقد کسري پارکینگ میباشد.)
ضمناً در حد غرب رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت نمیگردد عرض موجود 1/30 متر و در  

.این حد در طبقه اول داراي پنجره هاي مشرف به پالك همسایه میباشد
براي مشخص شدن مقدار عقب نشینی ، نیاز به  انعکاس وضع موجود ملک  بر روي  خط 

.پروژه میباشد
مراتب با توجه به  تصمیم کمیسیون ماده 100 جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 

.میگردد
طبق نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی   ***

مساحت عرصه وضع موجود 514 متر مربع میباشد
و طبق خط پروژه 1892 ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه  بسطح 64/92 متر مربع از 
عرصه وضع موجود در تعریض کوچه 6 متري آتی و پخ دو گذر ( 6 متري آتی و 4 متري) قرار 

.میگیرد
( که از این مقدار بسطح مشتمل 23/90  بر اعیان هر طبقه میباشد , و بسطح 7/50 متر  

مربع از اعیان انباري نیز در تعریض میباشد )
.سطح اشغال مجاز 60% سطح اشغال  مورد استفاده  40/11 % میباشد

..مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
که از بابت موارد فوق  داراي راي  کمیسیون تجدیدي نظر  بشماره 3/97/22453 مورخ  

109
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



1397/12/18 میباشد ( که از بابت عدم رعایت حیاط خلوت و عقب نشینی   مقرر گردید که 
طبق ضوابط شهرداري  عمل گردد.)

مراتب با توجه به   گزارش فوق و راي و داشتن اشرافیت در طبقه اول   و تکمیل فرم تحلیل 
.درآمدي  تقدیم حضور میگردد

احتراما در بازدید مورخ 1397/01/21  متقاضی اقدام به مسدود نمودن پنجره هاي   ***
طبقه اول نموده است و فاقد اشرافیت میباشد.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 

***.میگردد

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 87,788,400(هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  

هشت هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 14.93  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22456 تجدید 
نظر

امین  
الضرب بن 
بست 
  شکوفه

3-2-10071-86-1-0-0 109
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توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 170مورخ 94/12/27 **--**
به صورت ساختمان 4/5 طبقه به انضمام انباري در زیرشیروانی به مساحت 497/17مترمربع 

در 4واحد مسکونی
.که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 71.8مترمربع صادر گردیده است **--**

. ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و شروع عملیات سفت کاري می باشد**--**
آجرچینی طبقه اول درحال انجام است که تا این مرحله به استناد پالن معماري **--**
ارائه شده در طبقه اول داراي اضافه بناءمازاد بر تراکم به مساحت 14.93 مترمربع می 

باشد.(کمتر از %5)
 طبقات دوم وسوم و چهارم مطابق پروانه اجرا گردیده است**--**

.زیرشیروانی در مرحله آجرچینی است و تعداد انباریها مشخص نشده است**--**
.رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

.جهت کنترل حدود اصالحی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
رعایت برهاي اصالحی مطابق پروانه گردیده است برابر خط پروژه شماره 2176 **--**

 قدیم
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري 
یک قطعه پارکینگ ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/20 3/97/22458 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 
هالل احمر 
هالل 7 

فرعی ششم

3-3-10443-181-1-0-0 1100

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 یک چشمه 
اطاق و سرویس بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 24,603,000(بیست و  

چهار میلیون و  ششصد و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.94  0.5
 

700000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید قطعه زمین وراثی نسقی . برابر نقشه بردراي ممهور ارائه شده بمساحت 

 . 130.87 متر مربع
وضع موجود بصورت محصور  و مشتمل بر یک چشمه اتاق با مصالح سنگ بلوك بمساحت 
25.68 متر مربع و سرویس بهداشتی بسطح  4.26  متر مربع که بدون مجوز شهرداري با 

 . قدمت 1393 احداث گردیده است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ

 . حداقل مساحت واحد مسکونی (35 متر مربع ) رعایت نگردیده است
 . قرار دارد   R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري

 . اعیان احداثی داخل تراکم است
بر اساس  خط پروژه پیوست بشماره 941 فاقد عقب نشینی و بخشی از پالك در قسمت 
جنوب شرقی بسطح حدود 1.42 متر مربع از عرصه (حدود 0.87 متر مربع آن از سرویس 

 . (زمین هاي کشاورزي )  قرار دارد G213 بهداشتی است )  در کاربري
 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي منوچهر اعتدالی نژاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي بدون مجوز شهرداري به صورت 

ساختمان سه طبقه روي همکف در سه واحد مسکونی با پوشش صددرصد عرصه ( 
طبقه سوم به عنوان طبقه مازاد محسوب می شود.)، با عنایت به محتویات پرونده، نوع 

و متراژ تخلفات صورت یافته طبق گزارش پیوست، به لحاظ عدم رعایت اصول و 
ضوابط شهرسازي به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب 

بناي مذکور صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 420  0
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 3/97/22459 بدوي جام جم -  
فاز یک 
نیروي 
دریایی  

اعتدالی 1

3-1-10067-12-1-0-0 1101

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی (شاکی )
برابر فروشنامه خط عادي به صور ت یک قطعه زمین نسقی به مساحت 120 متر مربع  *-*
مشتمل بر یک واحد مسکونی ویالیی به مساحت 80 متر مربع با مصالح بلوکی و باستناد 

 فیش برق ، سال ساخت به  سال 1377 می باشد
 برابر ضوابط سال ساخت فاقد کسري پارکینگ می باشد *---*

از اعیان اشاره شده بالمانعی ارائه نگردید *----*
 اعیان مذکور به صورت داخل تراکم می باشد *------*

: ملک متشاکی
یک قطعه زمین بایر به مساحت تقریبی 105 متر مربع مشتمل بر ساختمان احداثی بدون 

 مجوز به صورت 3 طبقه می باشد
اعیان احداثی با پوشش 100% و بدون رعایت درز انقطاع و احداث کنسول بر روي  *--*

 دیوار شاکی می باشد
 عملیات ساختمانی د مرحله اتمام اسکلت و سقف طبقه سوم می باشد  *----*

( دو طبقه بر روي پیلوت )  واقع   R112 ملک در کاربري مسکونی و در کدپهنه *-----*
: شده است و با بر همین اسا

%سطح اشغال مجاز 70 % ---- مورد استفاده 100 -1
% تراکم مجاز 140 % ------ مورد استفاده 200 -2

 همکف خارج تراکم 31.50 متر مربع -- داخل تراکم 73.5 متر مربع *--*
 طبقات اول و دوم خارج تراکم 63 متر مربع --- داخل تراکم 147 متر مربع *---*

 طبقه سوم یک طبقه مازاد به سطح 105 متر مربع *----*
در خصوص میزان عقب نشینی و میزان دقیق تخلفات و تامین و یا عدم تامین  *----*
.پارکینگ ، پس از ارائه مدارك از سوي متقاضی ، گزراش دقیق متعاقبا اعالم خواهد شد

شاکی شکایتی مبنی بر احداث بدون مجوز ملک مجاور خود که باعت  *-----------*
 تخریب بخشی از حلب سقف خود و نیز به پوشش 100% بنا به شهرداري ارائه 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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف الی 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

195,718,500(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  هفتصد و  هجده هزار و  پانصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 42.09  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/21 3/97/22461 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا پشت 

بانک 
کشاورزي   

امید

3-3-10019-27-1-0-0 110
2

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/30  - 1397/03/27  بصورت 2.5   

طبقه در یک واحد مسکونی با زیربناي
 . کلی 206.58  متر مربع صادر گردیده است 

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 0.23 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم  بسطح حدود  33.70 متر مربع  -2

(هر طبقه بسطح حدود 16.85 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 2.43 متر مربع  -  -3

 . طبقه اول بسطح 2.31 متر مربع و طبقه دوم بسطح 3.42   متر مربع
 . فاقد کسري پارکینگ

 . ورودي هاي سواره و پیاده نصب نگردیده و ملزم به رعایت ضوابط عرض درب میباشند
. راه پله به بام در اجرا حذف گردیده است

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 ، 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 245937 مورخ 97/12/16 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 636.000.000 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 127,200,000(یکصد و  بیست و  

هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.12  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 3/97/22462 تجدید 
نظر

خ 
الهیجان- 
خ شهدا-خ 
ابریشم - 
نبش 14 
متري 

ابریشم-سا
ختمان 
آریانا 19

3-3-10350-9-1-0-0 110
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 1.5 برابر 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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 142 مورخه 95/12/05
  وگواهی پایانکار شماره 514433  مورخه 97/7/10 می باشد که  تاکنون تفکیک نگردیده 

 ومالک اقدام به تبدیل
یکباب انباري درهمکف بسطح 23/12  مترمربع با ارتفا 2/9 متر به یکباب مغازه را نموده 
وکسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا دارد مراتب 

.جهت دستور  تقدیم میگردد

 در خصوص مساحت 22.12 متر مربع دیوارگذاري قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون 
را ندارد.لذا به رد آن اظهارنظر می گردد .

ردتخلف 22.12 445500  , 1384 دیوار گذاري 1397/12/21 3/97/22463 بدوي  
بلوارخرمشه

ر بعد 
ازکوچه 

حافظ  جنب 
نمایشگاه 
 سهند

3-3-10040-11-1-0-0 110
4

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 

159,738,480(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  هشت هزار و  
چهارصد و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 89.64  4
 

445500  , 1384 توسعه بناي 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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص سوله تجاري  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

37,778,400(سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 42.4  2
 

445500  , 1384 توسعه بناي تجاري 1397/12/21 3/97/22463 بدوي  
بلوارخرمشه

ر بعد 
ازکوچه 

حافظ  جنب 
نمایشگاه 
 سهند

3-3-10040-11-1-0-0 110
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 66,825,000(شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج 
هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

445500  , 1384 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 دراجراي دستور وبراساس بررسیهاي به عمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی 
بصورت یکباب کارگاه چوب فروشی داراي دو جلد سند مالکیت ششدانگ به شماره پالکهاي 

 78/299 با عرصه 203/8 مترمربع وپالك ثبتی 78/943 با
عرصه 47/5 مترمربع که باهم تجمیع ثبتی نگردیده وبه عنوان یک پالك استفاده میگردد 
ودرخصوص احداث دوباب مغازه به مساحتهاي 16 و22/3 مترمربع مجموعا بسطح 38/3 

مترمربع داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه
 . مورخه 81/8/16 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده 

متعاقب آن بصورت غیابی درخصوص احداث بناي بدون مجوز داراي گزارش درواحد خالف 
بوده که براساس تصمیم شماره 30529  مورخه 97/2/22 کمیسیون محترم ماده صد 

 درخواست بررسی مجدد با حضور مالک گردیده . حال با عنایت به بازدید
به عمل آمده ونقشه برداري ونقشه معماري ارائه شده  و باتوجه به عرض مصوب بلوار و 
انعکاس ملک برروي خط پروژه  شماره 703 از آنجاییکه قسمتی از عقب نشینی بسطح 

 31/25 مترمربع درمحل رعایت گردیده و مساحت عرصه موجود آن
مترمربع اعالم گردیده که از مقدار فوق مجددا  بسطح 4/23 مترمربع از اعیان   220/03

داراي عقب نشینی می باشد . ( مجموع عقب نشینی از مساحت دو سند 35/48  مترمربع )  
 . و از سوي مالک تغییراتی در ملک فوق بشرح ذیل ایجاد گردیده

تبدیل دو باب مغازه به یکباب و توسعه تجاري از 38/3 مترمربع به 77/9 مترمربع با مابه  -1
 . . التفاوت 39/6  مترمربع با قدمت سال 1384

 . افزایش بنا بصورت بالکن تجاري بسطح 39/33 مترمربع با قدمت سال 1384 -2
 . . احداث سرویس بهداشتی بسطح 10/71 مترمربع با قدمت سال 1384 -3

نصب سوله فلزي  با اتصاالت پیچ ومهره بسطح 42/4 مترمربع جهت انبار چوب  با قدمت  -4
 . سال 1392

 . دیوارگذاري با مصالح بلوکی  به طول 22/12 متر با قدمت سال 1397  -5
با توجه به ضوابط کارگاهی به ازاي هر 50 مترمربع زیربنا نیاز به یکواحد پارکینگ می  -6
باشد براي سطح مورد نظر کسري 3 واحد پارکینگ تجاري دارند .  مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

110
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

باتوجه به محتویات پرونده و با توجه به نامه شماره 245926مورخ 97.12.16 مبنی بر 
انصراف مالک نسبت به اعتراض و با تایید راي بدوي ، به موجب نظریه شماره 210824 
مورخ97.11.1کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 1550000000 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 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال تایید و اعالم می دارد. 

جریمه 41.09  0
 

1020000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/21 3/97/22465 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی -بعد از 
تعمیرگاه 
آب وبرق  
  آب آسیاب

3-1-10192-379-1-0-0 110
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متثاضی یک باب مغازه بربار نقشه برداري به مساحت 41.09 
 متر مربع می باشد

 اعیان احداثی با قدمت سال جاري ( 1397 ) می باشد *--*
با توجه به اعیان مذکور رعایت یک باب پارکینگ تجاري در داخل ملک می گردد *----*

ملک در کاربري فضاي سبز واقع شده است *-----*
 کل اعیان به صورت خارج تراکم می باشد *------*
 اعیان احداثی با مصالح بلوکی می باشد *--------*

ملک فاقد عقب نشینی می باشد *---------*
  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1396) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 230509 مورخ 97/11/28 به مبلغ 1/216/150/000 ریال اعالم گردید 
و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 129/82 متر مربع بناي تجاري و محوطه تجاري با یک پنجم ارزش 

سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 243,230,000(دویست و  چهل و 
 سه میلیون و  دویست و  سی هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 19.4  0
 

1020000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/21 3/97/22466 بدوي بلوار مدرس 
روبروي 
کوچه 
شرافت 
انتهاي 
کوچه 
سپیدار 
سمت چپ

3-1-10077-179-1-0-0 110
6

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص دیوارگذاري به مساحت 9/92 متر 

مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 10,118,400(ده 
میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 9.92  1
 

1020000  , 1396 دیوار گذاري
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شرح راي نوع 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 به صورت یک قطعه زمین نسقی برابر  فروشنامه عادي به سطح 160 
 متر مربع و برابر نقشه برداري وضع موجود به مساحت 129.82 متر مربع می باشد

ملک مذکور از سه طرف ( شرق - غرب و شمال ) محصور با دیوار پالکی هاي مجاور  *--*
بوده و تنها حد جنوب را بدون مجوز اقدام به دیوار گذاري به طول 9.92 با ارتفاع 2 متر و با 

مصالح بلوکی با قدمت سال 1396 نموده است
داخل ملک یک چشمه اطاق ( حالیه فاقد بهره برداري ) به صورت انبار کاال و یک  *---*

باب سرویس بهداشتی بدون مجوز احداث شده است
باستناد خط پروژه شماره 2543 به سطح 8.48 متر مربع از ملک در تعریض می  *-----*

 باشد
الزم به توضیح می باشد که در گذشته معبر 8 متري بوده لیکن در طرح  *-------*
تفصیلی جدید 10 متري اعالم گردیده شده و مالک برابر رعایت عرض معبر 8 متري  و با 

 توجه به عدم اطالع از تغییر آن اقدام به دیوار گذاري نموده است
 فاقد کسري پارکینگ می باشد *--------*

 برابر بازدید به عمل آمده ، ملک مذکور فاقد بهره برداري می باشد *---------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970902800771 مورخ 1395/02/21 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که 
طی نظریه شماره 12299 مورخ 96/1/28 و نظریه تکمیلی به شماره هاي 129516 

مورخ 97/7/4 و شماره 233115 مورخ 97/12/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، 
اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد که این نظریه مصون از اعتراض باقی 

می ماند لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مختلط ملک 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 
راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات 

در همکف و طبقه اول جمعا به مساحت 114/6 متر مربع به مبلغ 246,390,000(دویست 
و  چهل و  شش میلیون و  سیصد و  نود هزار ) 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 114.6  1
 

1200000  , 1390
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22472 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر  
کوي امام 
رضا نبش 
بهار 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

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر خط عادي قطعه زمین نسقی بمساحت 62 متر مربع , وضع 
موجود مشتمل بر یکباب ساختمان در حال احداث بصورت یک طبقه بر روي همکف که 

,بدون مجوز احداث گردیده و فاقد بالمانع شهرداري است
طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 57.30 متر مربع بوده که کال بصورت اعیان در  

, همکف و اول در نظر گرفته شده است
طبقه همکف داراي سازه  بتنی و بصورت پیلوت با ارتفاع حدود 3.70 متر و طبقه اول در 

,مرحله اجراي اسکلت با سازه فلزي در حال اجرا میباشد
,در زمان بازدید خالی از سکونت بود

, با توجه به طرح تفصیلی موجود ملک فوق در کاربري صنایع غیر مزاحم قرار دارد
,درخصوص کسري پارکینگ با توجه به مرحله ساختمانی در مراحل بعدي اظهار نظر میگردد
جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن است,برابر 

, خط پروژه پیوست بشماره 725 فاقد عقب نشینی
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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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.شهرداري طبق 

ضوابط خود عمل نماید.

ردتخلف 2 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/21 3/97/22476 بدوي ایستگاه  
انزلی 
ولیعصر 
مومنی

3-3-10430-112-1-0-0 110
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 34  مورخ  93/05/29  **--**
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 665/41 متر مربع(با استفاده از 

 سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده
که عملیات اجرایی در حد سفت کاري  متوقف میباشد.با توجه به سوابق بابت **--**
اضافه بنا در همکف بمساحت 33/51 متر مربع و استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 

212/18 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر
طبق صورتجلسه مورخ 94/02/14 و گواهی عدم خالف به شماره 3/33/354289  **--**

 :می باشد متعاقباً از بابت  موارد تخلف زیر شامل
اضافه بنا در طبقات اول،دوم،سوم و چهارم  هرطبقه به مساحت 39/21 متر مربع خارج از -1

 طول 60% و خارج از تراکم
توسعه زیر شیروانی بصورت احداث انباري بمساحت 16/19 متر مربع-2

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 7 واحد مسکونی (  تعداد واحد در طبقه -3
اول ،دوم و سوم  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است )   34/51  متر مربع در هرطبقه

 
.و  در مجموع 103/53مترمربع اضافه بناء بابت افزایش تعداد واحد مسکونی داشتند 

دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(دربها در زمان بازدید اجرا نگردیده است)  -4
کاهش سطح راه پله در طبقات اول تا چهارم و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در -5

هرطبقه به مساحت 1/93مترمربع و در مجموع 7/72مترمربع
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 18779مورخ **--** 
95/12/04 مبنی بر جریمه اضافه بناء و عدم موافقت با افزایش واحد می باشد که کسري 

.پارکینگ نیز منتفی می گردد
در محل افزایش تعداد واحد منتفی و تعداد واحد موجود 4واحد و عملیات **--**

.ساختمانی در مرحله سفت کاري متوقف می باشد
.از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به توسعه بناء  بدون مجوز مازاد **--**
بر تراکم در همکف

به مساحت 21.26مترمربع  صورت سایبان فلزي(غیر همگن با مصالح ساختمان)  **--**
  جهت تامین پارکینگ نموده اند

در طبقات مجدداً اقدام به تبدیل واحد از  از 4 واحد به 7 واحد مسکونی نموده اند **--**
که  با توجه به بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي

تعداد واحد در طبقه اول ،دوم و سوم  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است   **--**
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(فقط آجر چینی انجام شده است)
با توجه به آرایش جدید پارکینگ  و پذیرش سایبان کسري پارکینگ ندارند.(مجاز **--**

به احداث دو درب 3 متري می باشند که با توجه به نقشه دو درب 2.5 و3.5متري ارائه 
گردیده است)

در صورت عدم پذیرش سایبان فلزي جهت پارکینگ 2واحد کسري پارکینگ **--**
.مسکونی دارد

      *******************----------------
*********************

در حال حاضر با توجه به راي کمیسیون بدوي  ماده 100 به شماره 21897مورخ **--**
97/09/24 در خصوص سایبان فلزي و افزایش واحد

راي به قلع بناء صادر گردیده است و در خصوص کسري پارکینک راي به جریمه **--**
 صادر شده است

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده سایبان تخریب و ملک به حالت پروانه **--**
.اعاده گردیده است

.با توجه به اعاده 7 واحد به 4 واحد مطابق پروانه فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.از بابت موارد فوق داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد**--**

**********------------*******************
در حال حاضر مالک مجددا با تغییر در معماري بناء در طبقات که تصاویر آن **--**

ضمیمه می باشد.اقدام به افزایش تعداد واحد در طبقات اول ودوم از یک به دو واحد نموده 
 که در مجموع

. ساختمان از 4 به 6 واحد افزایش یافته است**--**
تعداد پارکینگ مورد نیاز در پیلوت تامین گردیده است (6واحد بدون تزاحم)**--**

دربها در زمان بازدید اجرا نشده است که در پالن معماري به صورت یک درب 2.2 و **--**
یک درب 3.8 ارائه گردیده است.(مجموع 6متر)

.ساختمان در مرحله سفت کاري و آجرچینی متوقف شده است**--**
 .مراتب جهتاستعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم 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 با ضریب 4برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  1,774,483,200(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  
چهارصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 132.03  4
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1397/12/21 3/97/22477 تجدید 
نظر

آج بیشه  
روبروي 
بانک 

صادرات 
نبش کوچه 
عبدالهی

3-3-10458-13-1-0-0 110
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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 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,552,118,400(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  
هجده هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 230.97  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما ملک مذکور داراي پروانه ساختمانی تجاري - مسکونی  به صورت 4 طبقه بر روي 
 مغازه و زمین به شماره 134 به تاریخ 94/12/27 با زیر بنا 1357.52 متر مربع می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *---*
،مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است *-----*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 تبدیل بخشی از همکف به یک واحد مسکونی به سطح 78.90 متر مربع -1

 توسعه بناي تجاري در همکف به سطح 68.04 متر مربع -2
توسعه بناي تجاري در بالکن به سطح 63.99 متر مربع ( با توجه به بناي تجاري احداثی  -3

موجود در همکف  ، به سطح 29.48 متر مربع خارج از 1/3 می باشد )
 افزایش بنا در طبقه دوم به سطح 108.57 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم به سطح 1.88 متر مربع -5
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 25.28 متر مربع -6

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-*
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 5.28 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

 توسعه راه پله به بام به سطح 16.43 متر مربع -7

 کاهش بنا در زیر زمین به سطح 23.05 متر مربع *--*
 کاهش بنا در همکف به سطح 23.05 متر مربع *---*

ملک در زمان پروانه صادره فاقد خارج تراکم اعطایی بوده است *-----*
با توجه به متراژ واحد تجاري در همکف بانضمام میزان بالکن خارج از 1/3 و در  *------*
مجموع زیر بناي تجاري به سطح 216.53 متر مربع، ملک ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ 

تجاري بوده ، که در زیر زمین تامین گردیده است
با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی ( 4 واحد ) 4 واحد پارکینگ  مسکونی  *--------*
بدون تزاحم برابر ضوابط در زیر زمین تامین گردیده است ( داراي یک واخد پارکینگ مازاد 

می باشد )
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---------*

رعایت عدم بازشو براي واحد هاي تجاري در همکف در زمان پایان کار  *----------*
الزامیست

رعایت پوشش نماي جانبی ( حلب رنگی ) در زمان پایان کار الزامی می  *-----------*
 باشد

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 

از محل تخلف مالک در احداث انبار تجاري به متراژ 90.2 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 247507 مورخ 97/12/18 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.255.000.000 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 451,000,000(چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 90.2  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 3/97/22479 تجدید 
نظر

جانبازان  
ابتداي بلوار 
امام رضا(ع) 
نبش کوچه 
شعبانی  
داروخانه 
  مرهم

3-2-10284-101-1-0-0 1110

درخصوص 90.2 مترمربع مقدار بناي مازاد بر تراکم با توجه به اینکه بر مبناي ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستري یک پنجم ارزش سرقفل مورد حکم قرار گرفته و مقدار 

مذکور به انضمام تخلف بند اول مورد لحاظ قرار گرفته لذا به رد آن اظهارنظر می 
گردد.

ردتخلف 90.2  0
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه شماره 266مورخه  90/11/15   می باشد 
 که برابر بند 32  مورخه 90/6/19 کمیسیون ماده 5  بصورت تجاري بسطح 162/2 مترمربع و
بالکن تجاري بسطح 97/9 مترمربع وطبقه اول با یکواحد مسکونی صادرگردیده و برابر خط 
پروژه به شماره 2421 جدید به عمق 0/18سانتیمتر وبسطح 1/36 مترمربع بصورت نماي 

سنگی
پیشرفتگی به سمت پیاده رو دارندوبراین اساس براي آن  گواهی پایانکار  به شماره  95210  
 مورخه 93/11/29 نیزصادرگردیده .   متعاقب آن مالک اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم

با سازه داربستی درمحوطه حیاط به عنوان انبار دارو بازیربناي 90/2 مترمربع را نموده  
وباتوجه به ضوابط انبار براي سطح فوق فاقد کسري پارکینگ می باشد  . الزم به ذکر است 

 که بصورت
غیابی داراي گزارش درواحد محترم  خالف بوده حال دبیر خانه محترم کمیسیون ماده صد  
براساس تصمیم مورخه 96/9/7 درخواست گزارش اصالحی تکمیلی را نموده که برابر گزارش 

صدر
  . االشاره جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 106,368,750(یکصد و  شش میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.45  1.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22482 بدوي کیژده  
شهدا-شهد
اي اسالم 

نهم

3-3-10165-3-1-0-0 1111

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/200 به تاریخ 96/12/16 به صورت 1 طبقه روي پیلوت و در 1 واحد 

مسکونی با زیربناي 197.26 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 13.64 -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.64 متر مرع -2

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.17 متر مربع -3
 در زمان پروانه داراي سوابق یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *--*

 مالک درخواست دریافت بالمانع بانکی را دارد ------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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  , 1392 افزایش تعداد واحد 1397/12/21 3/97/22483 بدوي بلوار  
انصاري - 

کوچه شهید 
یعقوب 

زاده-احداث
ي اول - بن 

  دوم

3-3-10053-107-1-0-0 111
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 ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات عمل نماید

ردتخلف 3.6 3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

52,839,500(پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 34.09  0.5
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/21 3/97/22483 بدوي بلوار  
انصاري - 

کوچه شهید 
یعقوب 

زاده-احداث
ي اول - بن 

  دوم

3-3-10053-107-1-0-0 111
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اکاهش سطح راه پله درطبقات اول ودوم وتبدیل به زیربناي مفید با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 14,632,000(چهارده میلیون و  ششصد و  سی و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.36  2
 

3100000  , 1392 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید گزارش کارشناس از  پرونده تخلفات ساختمانی به شماره 473 سال 1397  به شرح ذیل  
:میباشد

مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 89 مورخه ------------
92/6/19 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 34/09 مترمربع بصورت دو 

طبقه روي پیلوت در دو
واحد مسکونی بازیربناي کل   213/79 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  به اتمام  

 : رسیده ودرحال بهره برداري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
کاهش سطح راه پله درطبقات اول ودوم بسطح 2/36 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -1

 . مازاد برتراکم
افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 66/38    -2

 . مترمربع
با توجه به اینکه نقشه پروانه فاقد انباري درهمکف بوده و  درفضاي پیلوت اقدام به   -3

احداث 3 باب انباري نموده که به دلیل عدم دسترسی به انباریها پارکینگ شماره یک مورد 
گواهی نمی باشد و

 .درنتیجه براي 3 واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند
با عنایت به وضع موجود عرض حیاط خلوت از 2متر به 1/9 متر کاهش یافته که درآن   -4

 . . حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد
ضمنا درراه پله به بام بسطح 1/13 مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه درخواست صدور گواهی  

 . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
---------------

الزم به توضیح میباشد گزارش حاضر اینجانب  بدون بازدید و جهت محاسبه در آمدي به 
.حضور ارسال می گردد

.مراتب جهت اقدامات بعدي به حضور ارسال می گردد

111
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10:41زمان 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 3 رشت به طرفیت آقاي مسعود اسالمی شیشه 
گورابی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري 

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 247505 مورخ 97.12.18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید 
استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید و بابت داخل تراکم به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 
ارزش معامالتی به مبلغ 71,110,200(هفتاد و  یک میلیون و  یکصد و  ده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 238.26  0.1
 

700000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 3/97/22486 بدوي دیانتی  
کوي 

طالقانی 
انتهاي 

کوچه شیخ 
نیا سمت 
   راست

3-3-10217-387-1-0-0 111
3

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 266,561,250(دویست و  
شصت و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر 

و اعالم می نماید.

جریمه 68.79  1.25
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص طبقه مازاد به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 458,164,500(چهارصد و  پنجاه و  

هشت میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 98.53  1.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان نیمه تمام در **--**
حال احداث به صورت 3طبقه بر روي پیلوت  بدون مجوز که

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه موجود **--**
108مترمربع می باشد و از بابت آن داراي دو فروشنامه عادي به مساحت

 .110مترمربع می باشد**--**
زیربناي همکف 98.53مترمربع می باشد که به صورت پیلوت با ارتفاع 3متر می **--**

.باشد
ساختمان به صورت سه طبقه روي همکف در 3 واحد مسکونی هر طبقه 98.53**--**

.مترمربع می باشد
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند(دربها و انباریها در زمان بازدید اجرا **--**

نشده است)
در حد شمال با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت (میانگین  1متر) **--**

.داراي پنجره مشرف به پالك مجاور می باشد
جهت تعیین میزان عقب نشینی و حریم برق نیاز به انعکاس ملک بر روي خط **--**

.پروژه می باشد
.در طبقه سوم یک ردیف ستون( سه ستون )حذف گردیده است**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه ذیل برگه شیت شهري با توجه به نسقی بودن **--**
ملک -بایر بودن حدود اربعه وتک پالك بودن ملک در محل همچنین

شکل نگرفتن کوچه وعدم تعیین کوچه در طرح تفضیلی امکان تعیین گذر و عقب **--**
.نشینی ممکن می باشد

قرار (r112) با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**---**
دارد بنابراین 68.79مترمبع مازاد برتراکم 238.26مترمربع داخل تراکم و 98.53مترمربع 

.طبقه مازاد دارند
.در خصوص سوابق ملک نیاز به اظهارنظر واحد تخلفات می باشد*--**

با توجه به نامه شماره 207934مورخ 97/10/26  شرکت سهامی برق منطقه اي **--**
گیالن حریم برق 8متر از فاز کناري می باشد که رعایت حریم برق گردیده است وملک خارج 

.از حریم می باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی  به درخواست مالک به حضور تقدیم 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 بازدید 
از محل 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 247506 مورخ 97/12/18 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

40.000.000 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 8,000,000(هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12  0
 

112500  , 1378 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/21 3/97/22488 بدوي کیژده -خ  
شهداي 
اسالم  
شاکري

3-3-10313-27-1-0-0 111
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر خط  عادي که درتاریخ1378  تنظیم گردیده به 
صورت یک باب مغازه  نسقی  به مساحت حدود 15 مترمربع که برابر نقشه برداري ارائه شده 

 به مساحت 25/91 متر مربع
داراي اعیان تجاري بدون مجوز به صورت یک باب مغازه با مصالح بلوکی و قدمت آن برابر 
فروشنامه  حدودا سال 1378  و با  زیربناي حدود 12 متر مربع می باشد که بدون اخذ مجوز 

 احداث گردیده وبا توجه به قدمت
بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد .  ضمنا باتوجه به خط پروژه پیوست به شماره 547 و  
انعکاس ملک برروي آن بسطح 15/8 مترمربع داراي عقب نشینی   که از مقدار فوق بسطح 

 حدود 6/25 مترمربع از اعیان و
بسطح 9/55 مترمربع از عرصه می باشد حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا دارد مراتب 

جهت دستور تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 249728 
مورخ 97/12/20 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 6/4 
متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 2,080,000(دو میلیون و  هشتاد هزار )  ریال صادر 

و اعالم میگردد . 

جریمه 6.4  0.5
 

650000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/25 3/97/22496 بدوي بلوار مدرس 
پشت آتش 
نشانی ك 
14 فرعی 
سوم

3-1-10292-420-1-0-0 111
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شرح راي نوع 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 1 
باب  کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي 
به جریمه به مبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 3/97/22496 بدوي بلوار مدرس 
پشت آتش 
نشانی ك 
14 فرعی 
سوم

3-1-10292-420-1-0-0 111
5

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 249728 

مورخ 97/12/20 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 
26/6 متر مربع بناي درحد تراکم بمبلغ 1,729,000(یک میلیون و  هفتصد و  بیست و  

نه هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 26.6  0.1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت **--**
 عرصه 36 متر مربع

که در محل به صورت یک دستگاه ساختمان ویالئی با قدمت حدودي سال 89می **--**
 باشد وسربندي آن

. با ساختمان مجاور شمالی یکی می باشد**--**
وضع موجود یک دستگاه ساختمان ویالئی  بلوکی به مساحت 33متر مربع با **--**

.سربندي شیروانی و فاقد سابقه در شهرداري می باشد
مساحت اعیان مسکونی 33مترمربع می باشد.(سویئت فاقد اتاق خواب)**--**

با توجه به خط پروژه شماره 720 به مساحت 2.75مترمربع در تعریض کوچه 8**--**
.متري اصالحی قرار دارد

112قرار دارد بناراین از عرصه باقیمانده 26.6مترمربع r عرصه باقیمانده در کاربري**--**
.داخل تراکم و 6.4مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
.مراتب جهت تعیین موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--***

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

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 211780 

مورخ 97/11/2 و نظریه تکمیلی به شماره 246288 مورخ 97/12/16 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 متر مربع بناي در حد تراکم بمبلغ 
4,914,000(چهار میلیون و  نهصد و  چهارده هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 63  0.1
 

780000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/26 3/97/22497 بدوي بلوار امام 
علی کوي 
چمران 

انتهاي بن 
بست 4

3-1-10220-157-1-0-0 111
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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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد 
.

جریمه 25  1
 

780000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان بازدید شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه 

. عادي
وضع موجود در حال احداث بناي بدون مجوز بصورت یک طبقه که عملیات ساختمانی در 

. مرحله انجام نازك کاري میباشد
طبق نقشه معماري ارائه شده  مساحت عرصه بسطح حدود 101.70 متر مربع و اعیان بسطح 

. حدود 63 مترمربع است
. یک واحد کسري پارکینگ

. اعیان داخل تراکم
. مقدار عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه اعالم میگردد

. مورد درخواست مجوز حفاري  گاز بطول 2 متر آسفالت قدیم و 8 متر خاکی
در خصوص مقدار عقب نشینی بنا به اضهار نظر پیوست کارشناس خط پروژه منطقه بدلیل 

. نسقی بودن پالك امکان تهیه خط پروژه تا ارائه سند مالکیت امکانپذیر نمیباشد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ 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 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 و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
313,992,000(سیصد و  سیزده میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 53.4  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 3/97/22498 بدوي سه راه  
کانادا- خ 
احمد زاده  
ك ناصح - 

بن 5

3-3-10339-61-1-0-0 111
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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 احداث طبقه مازاد، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 747,264,000(هفتصد و  چهل و  هفت میلیون و  

دویست و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 111.2  2
 

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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/182 به تاریخ 96/12/08 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 448.94 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف  مسکونی به سطح 11.78 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم و سوم  در مجموع به سطح 35.34 مترمربع ( هر طبقه به  -2

سطح 11.78 مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 111.20 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.94 متر مربع و در  -4
 مجموع طبقات به سطح 5.31 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 1.77 مترمربع  )

رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت نمجاي جانبی با پوشش مناسب در زمان پایان کار الزامیست *-----*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست ( تاکنون درب هاي ماشین  *------*

 رو نصب نشده شده است )
واقع شده لیکن با توجه به مساحت سند و   R131 ملکگ مذکور در کد پهنه *-------*

عدم رعایت حد نصاب قانونی ، پروانه صادره به صورت 3 طبقه صادر گردیده استا
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

111
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شرح راي نوع 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 ( سال ساخت 1380 ) ضرورتی به 
قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي 

تجاري طی نظریه شماره 250088 مورخ 97/12/21 به مبلغ 63/221/000 ریال اعالم 
گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها در خصوص مساحت 80 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش 
سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 12,644,200(دوازده میلیون و  
ششصد و  چهل و  چهار هزار و  دویست)  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 80  0
 

219375  , 1380 1397/12/26 بالکن بدون پروانه  3/97/22499 بدوي  ّآج بیشه - 
بلوار امام 
رضا - جنب 
کارواش 
شالیزار 
روبروي 
 بانک سپه

3-2-10319-2-1-2-0 111
8

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی برابر سند اجاره سرقفل عادي  بصورت یکباب مغازه 
از گاراژ تیغ باز  با زیربناي 65/22 مترمربع به همراه بالکن تجاري درحد یک سوم بسطح 

 12/46 مترمربع  برابر پروانه تاسیس از وزارت صنایع
ومعادن به شماره 24659 با قدمت سال 1368 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده 

. . وبا عنایت به قدمت بنا مغازه فوق فاقد کسري پارکینگ می باشد
ضمنا مقدار عقب نشینی درصورت انعکاس کل ملک برروي خط پروژه مشخص میگردد .  

  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي هادي پیلتن جعفرآباد 

مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک باب خانه ویالیی بدون مجوز شهرداري 
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 249715 مورخ 97.12.20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید 

استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید بابت داخل تراکم به 
مساحت 71.47 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,161,388(یک میلیون و  
یکصد و  شصت و  یک هزار و  سیصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 71.47  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 3/97/22500 بدوي جاده سنگر 
توتدار کوي 
زمان ك 
زمان 1

3-1-10205-731-1-0-0 111
9

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشارالیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

12.29  0
 

162500  , 1376 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,529,125(یک میلیون و  

پانصد و  بیست و  نه هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 9.41  1
 

162500  , 1376 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي  بصورت ششدانگ  یکبابخانه و 
 محوطه  به عرصه بمساحت 107/50 متر مربع میباشد

وضع موجود شامل یکباب خانه ویالیی  بانضمام سرویس بهداشتی در محوطه با قدمت سال 
1376 ( طبق قبض برق) میباشدو طبق پالن معماري و  و نقشه برداري ارائه شده  مساحت 

  عرصه وضع موجود 107/58 متر مربع میباشد
بسطح 0/08 متر مربع بیشتر از سند مالکیت و که  حدود شمال و شرق و جنوب آن بیشتر از 

سند و حد غرب آن کمتر  از سند مالکیت میباشد
ضمناً در حد غرب با توجه به سند وبازدید از محل نهر آب وجود دارد  که با توجه به نامه 

اداره آب که بشماره  ش ر  225344 مورخ 1397/11/21 ثبت دفتر شهرداري منطقه  گردیده 
است

اعالم گردیده که یک رشته مجراي آبی در حد غرب وجود دارد که حریم آن از منتهی الیه   
.بستر  1 متر در طرفین تعیین میگردد
: وبا توجه به پالن معماري  شامل

اعیان ویالیی  با زیربناي 78/50  متر مربع  2- سرویس بهداشتی  جداساز 2/38 متر  -1
مربع

.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد
طبق خط پروژه شماره 692  مورخ 1397/11/17 ( بپیوست ) موجود بر روي سیستم بسطح 
12/29 متر مربع در تعریض کوچه 10 متري و 8 متري و پخ دوگذر آنها و حریم نهر قرار 

.میگیرد
( که از این مقدار بسطح 2/38 از اعیان سرویس بهداشتی و بسطح 2/73 متر مربع از اعیان 
مسکونی در تعریض و بسطح 6/32 متر مربع از  محوطه و بسطح 0/86 از اعیان در حریم نهر 

میباشد.)
شایان ذکر است که در حد غرب داري یک پله و درب نفرو در سمت حریم نهر نیز میباشد.. 
ونیز در حد غرب بعد از نهر بصورت کوچه میباشد ولی با توجه به طرح تفصیلی و خط پروژه 

. براي آن قسمت کوچه اي پیش بینی نگردیده است
.سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود بدون  لحاظ عقب نشینی 75/18% میباشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم دفترخانه را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  ماده 100 بشماره 3/97/22500 مورخ  ***
 1397/12/22 میباشد

***..مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

111
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت خانم فاطمه جاوید طبالوندانی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک باب ساختمان دو طبقه در دو واحد 

مسکونی بدون مجوز شهرداري 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 249727 مورخ 97.12.20 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز 
نگردید بابت داخل تراکم به مساحت 273.6 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

39,398,400(سی و  نه میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر 
و اعالم می نماید

جریمه 273.6  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 3/97/22501 بدوي  
بلوارخرمشه
ر  کوچه 
طالب 
سربازي 
-بن بست 
شانزدهم 
-ساختمان 

اهورا

3-3-10301-16-1-0-0 112
0

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 42,066,000(چهل و  دو 

میلیون و  شصت و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 23.37  1.25
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري به 
 مساحت 141.75 متر مربع می باشد

 ملک مذکور مشتمل بر یک باب ساختمان 2 طبقه در 2 واحد مسکونی می باشد *--*
 اعیان احداثی برابر فیش برق ارائه شده به سال 1391 می باشد *---*
 برابر خط پروژه شماره 595 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----*

واقع شده است   R112  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
:  و برابر ضوابط

% سطح اشغال مجاز :  70 % ---- مورد  استفاده : 77.16 -1
% تراکم مجاز 140 % -------- مورد استفاده  : 156.61 -2

به سطح 23.37 متر مربع داراي خارج تراکم  و به سطح 273.6 متر مربع داراي داخل  *--*
 تراکم می باشد

رعایت 2 واحد پارکینگ می گردد *---*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد 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 و توجها به کاربري تجاري ملک ضرورتی به قلع بنا احراز 
نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه 
شماره 250069 مورخ 1397/12/21 به مبلغ 7/824/100/000 ریال اعالم گردید و مصون 
از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 147/42 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 

شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 1,564,820,000(یک میلیارد و  پانصد و  شصت 
و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 147.42  2
 

3300000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1397/12/25 3/97/22502 بدوي بلوار  
انصاري-ارش

اد  بهار1
-نانوایی 
سنگگ

3-3-10084-10-1-0-0 112
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
6  باب کسري پارکینگ به مساحت 150 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 990,000,000(نهصد و  نود میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 150  2
 

3300000  , 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 احتراماً  در اجراي دستور وبراساس تصمیم مجدد مورخه 98/4/19 کمیسیون محترم ماده 
صد درخصوص اعتراض مالک وتغییرات مجدد داده شده وتبدیل آن به دوباب گزارش آن 

 .  بشرح ذیل اصالح میگردد
مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند بصورت  ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

149/30متر مربع که قبال مشتمل بر سه باب مغازه بود که دو باب مغازه  با بالکن سمت بلوار 
انصاري   ویکباب مغازه

به  سمت کوچه 14متري بود و براي آن  پروانه ساختمانی شماره 335مورخ 1379/12/21و  
پایانکار شماره 23475مورخ 1381/11/13 با زیربناي کل 189/23 مترمربع با پرداخت خالف 

 دو واحد کسري
پارکینگ صادرگردیده ومتعاقب آن مجوز تعمیرات شامل نقاشی-تعویض دربها و پنجره ها 
نماسازي-اجراي سقف کاذب و تعویض کل سربندي به شماره 510116 مورخه 96/12/7 

 دریافت  نموده  حال با
عنایت به بازدیدمجدد به عمل آمده مالک اقدام به تعویض ستونهاي فلزي وتقویت آن 

وهمچنین تخریب دیوار جانبی واحداث مجدد آن وباال بردن ارتفاع سربندي تا حدي   که 
 بصورت یک طبقه مازاد در آمده و

برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به افزایش بنا در بالکن  بسطح 56/08 مترمربع  که از   
مقدار فوق بسطح 46/52 مترمربع مازاد بریک سوم وبسطح 9/56 مترمربع درحد یک سوم 

می باشد واحداث یک
طبقه در طبقه اول بسطح 90/62 مترمربع  را نموده که  با مغازه شمار یک بصورت یکواحد  
تجاري در آمده وفعال نوع بهره برداري آن نامشخص بوده و براساس ضوابط تجاري به ازاري 

 هر واحد تجاري تاسطح
مترمربع   یا براي واحد هاي بزرگتر به ازاي  هر 50 مترمربع به کسر بالکن درحد یک  50 

سوم نیاز به یکواحد پارکینگ می باشد که  براي  سطح افزایش یافته  مغازه ها مجددا کسري 
 تعداد 3  واحد پارکینگ

تجاري دارند .  الزم به ذکر است که درصورت بهره برداري از ملک به هرشغلی وضعیت 
 .  پارکینگ آن مجددا براساس نوع بهره برداري قابل تغییر وبررسی خواهد بود

رعایت عقب نشینی گردیده حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب با توجه به 
.   .قرار دارد جهت دستور تقدیم میگردد  S121 اینکه ملک درپهنه
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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 اشرافیت) و عدم رعایت ضوابط سیما و 
منظر مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود در هنگام صدور 

پایانکاراقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

3360000  , 1394 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1397/12/22 3/97/22510 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري خ 
دفاع کوي 
حسینی  
چهارم

3-3-10336-34-1-0-0 112
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 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 526,239,200(پانصد و  بیست و  
شش میلیون و  دویست و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.91  2
 

3560000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

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 طبقات حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 689,976,000

(ششصد و  هشتاد و  نه میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 136.9  1.5
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

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 2  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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 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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه  شماره 177 مورخ 1392/08/29 بصورت **--**
ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 373/69 متر مربع

(با استفاده از سقف تراکم اعطایی به مساحت 36/34مترمربع ) صادر گردیده است **--**
.که در تاریخ  94/08/29 به مدت یک سال تمدید گردیده است

در حال حاضر فاقد اعتبار می باشد و ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و با **--**
:توجه به پالن معماري و نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید

اضافه بناء خارج از تراکم خارج از طول 60%  در طبقه همکف تا طبقه چهارم **--**
هرطبقه به مساحت 27/38مترمربع

اضافه بناء به صورت یک طبقه مازاد بر طبقات پروانه به کسر 19.35مترمربع راه پله **--**
آسانسور زیرشیروانی  به مساحت 73.91مترمربع که از این مقدار 34/5مترمربع تراس روباز 

اختصاصی
و 39.41مترمربع به صورت دو اتاق مسکونی می باشد**--**

طبقه پنجم(مازاد) با اسکلت فلزي اجرا شده است و 3/87مترمربع مساحت حفره  **--**
.پله از مساحت طبقه مازاد کسر گردیده است

تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است  که  با توجه به **--**
بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي

فقط تعداد واحد افزایش یافته به کمیسیون اعالم گردیده است.(در مرحله بهره  **--**
برداري )

عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به مساحت 36/34مترمربع**--**
با توجه به ضوابط مجاز به احداث دو درب 3 و 4 متري می باشد که در محل یک **--**
درب 4.5متري و یک درب 4.8متري  اجرا و نیاز به طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 می 

 .باشد
رعایت پارك حاشیه اي نیم گردد و در صورت عدم کاهش طول درب یک واحد  **--**

.کسري پارکینگ  دارند
.کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت  47/38مترمربع دارند**--**

در حد شرق  تراس روباز داراي دست انداز 80 سانتیمتري بوده و عرض حیاط در **--**
.این حد به هیچ وجه رعایت نگردیده است وداراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد

.سطح اشغال همکف از 44.7% به 65.61% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور  میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 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 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 3/97/22512 بدوي ایزد دوست  
-شهید 
عباسی - 
کوچه پنجم

   

3-2-10171-447-1-0-0 112
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده  و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در بازدید از محل به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج 
تراکم ، به مبلغ  160,657,500(یکصد و  شصت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.1  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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  25,410,700(بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  ده 
هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.97  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده 
 به سطح 75.54 متر مربع می باشد

داراي اعیان مسکونی به صورت یک طبقه بر روي همکف ( سوئیت ) در 2 واحد  *--*
مسکونی با پوشش 100% می باشد

واقع شده است و  R121  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *---*
: بر همین اساس و برابر جدول شماره 5 ضوابط

%سطح اشغال مجاز 80 % ----- مورد استفاده :  100 -1
% تراکم مجاز 80 % -------- مورد استفاده :  172.25  -2

 
در همکف به سطح 15.10 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح 60.43 متر مربع به  *--*

 صورت داخل تراکم می باشد
در طبقه به سطح 54 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح 21.54 متر مربع به  *---*

 صورت داخل تراکم می باشد
 به تعداد 2 واحد داراي کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-----*

 فاقد اشرافیت به پالك مجاور با توجه به پوشش 100% می باشد *------*
 باستناد خط پروژه شماره 717 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

112
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 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,250,000(شانزده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/22 3/97/22515 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا آج 
بیشه ك 
سمیه 12

3-3-10357-484-1-0-0 112
4

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، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 0.1برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  2,600,000(دو 

میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40  0.1
 

650000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبرابر بازدید به عمل آمده  مکان مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت عرصه حدود50/08    مترمربع می باشد

که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب خانه ویالیی  بازیربناي حدود  
  40    مترمربع با نوع اسکلت  بلوکی وقدمت سال 1390

 . را نموده وبراساس ضوابط کسري یک  واحد پارکینگ  مسکونی   دارند 
ضمنا برابر نظریه واحد محترم نقشه برداري باتوجه به نسقی بودن ملک ومشخص نبودن 

کوچه ومعابر درطرح تفصیلی جدید تهیه خط پروژه تا ارائه سند
مالکیت امکانپذیرنمی باشد ضمن اینکه ملک درانتهاي بن بست قراردارد وطول کوچه  

 تقریبا 12 متر می باشد که براساس ضوابط کوچه باید 6 متري
ومساجت ملک تراکم همکف  R112 باشد  وباتوجه به طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک درپهنه

 "80% مورد استفاده 79/87% وفعال
  .  بناي احداثی درحد تراکم  می باشد  .  مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد

112
4

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي قاسم قیصري و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 
19.12 مترمربع، توسعه تجاري به مساحت 12.8 مترمربع و حذف انباري طبقه اول و 
تبدیل قسمتی از آن به توسعه بالکن تجاري به مساحت 27.6 مترمربع و دو واحد 
کسري پارکینگ تجاري، با عنایت به اینکه در خصوص همین تخلفات داراي راي 

تخریب قطعی به شماره 3.92.03467 مورخ 92.09.23 بوده، لذا موضوع از اعتبار امر 
مختومه برخودار بوده و این کمیسیون بدون ورود در ماهیت موضوع، راي به رد 

درخواست صادر و راي قبلی کماکان به قوت خود باقیست. 

ردتخلف 202.5  0
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/22 3/97/22518 بدوي شهدا  8 
متري

3-2-10142-4-1-0-0 112
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 طبق پروانه ساختمان بشماره  241مورخ 1391/09/26بصورت یکباب 
ساختمان 3طبقه به روي یکباب مغازه (بمساحت 32/59متر مربع )و بالکن (بمساحت 10/80
متر مربع ) در 3واحد مسکو نی با زیربناي377/86متر مربع طبق بند 14کمیسیون ماده پنج 
بشماره 91/11/22878/ص مورخ 1391/06/23صادر گردیده که عملیات ساختمانی درحد 
اجراي اتمام اسکلت میباشد طبق نقشه برداري ارائه شده همکف شامل دو باب مغازه 

بمساحتهاي 45/39متر مربع و 19/12متر مربع و راه پله بمساحت 9/38متر مربع میباشد 
طبقه اول شامل بالکن بمساحت 38/41متر مربع و راه پله آسانسور بمساحت 18/74متر 

مربع و راه پله اختصاصی بمساحت 4/65متر مربع میباشد الزم به توضیح است که ساختمان 
طبق پروانه صادره آسانسور نداشته که جهت آن از طبقه اول  آسانسور در نظر گرفته شده 
است طبقه دوم الی چهارم  هر طبقه داراي کنسول بسطح 15/40متر مربع بسمت خیابان 

شهدا از  ارتفاع 6متر میباشد با توجه به موارد فوق داراي خالف ساختمانی بشرح زیر است 1
- در همکف تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه خالفساز بمساحت 19/12متر مربع و 

تبدیل قسمتی دیگراز پیلوت بصورت توسعه تجاري بمساحت 12/80متر مربع میباشد (جمعآ 
پیلوت بمساحت 31/92متر مربع به تجاري تبدیل شده است )2-کاهش سطح راه پله همکف 
بمساحت 2/43متر مربع (از 11/8متر مربع به 9/38متر مربع ) 3- حذف انباري در طبقه اول 
و تبدیل قسمتی ازانباري  بصورت  توسعه بالکن تجاري خارج 1/3 بسطح 27/61متر مربع و 
تبدیل قسمتی دیگر ازانباري بصورت  تو سعه راه پله آسانسور  بمساحت 10/37متر مربع  3
-احداث کنسول غیر مجاز بسمت خیابان سی متري (شهدا) از طبقه دوم الی چهارم از 

ارتفاع 6متر در هر طبقه بمساحت 15/40متر مربع جمعآ بمساحت 46/20متر مربع 4-عدم 
رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم که در پروانه صادره بصورت تراس مسقف رو باز 
میباشد بسطح 14/40متر مربع 5-افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 7/37متر مربع 5

-تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکو نی دارند.مراتب 
 جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد

112
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

1,300,000(یک میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 80  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 3/97/22520 بدوي جام جم -  
فاز یک 
نیروي 
دریایی  
اعتدالی - 
اعتدالی 1

3-1-10067-13-1-0-0 112
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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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی (شاکی )
برابر فروشنامه خط عادي به صور ت یک قطعه زمین نسقی به مساحت 120 متر مربع  *-*
مشتمل بر یک واحد مسکونی ویالیی به مساحت 80 متر مربع با مصالح بلوکی و باستناد 

 فیش برق ، سال ساخت به  سال 1377 می باشد
 برابر ضوابط سال ساخت فاقد کسري پارکینگ می باشد *---*

از اعیان اشاره شده بالمانعی ارائه نگردید *----*
 اعیان مذکور به صورت داخل تراکم می باشد *------*

: ملک متشاکی
یک قطعه زمین بایر به مساحت تقریبی 105 متر مربع مشتمل بر ساختمان احداثی بدون 

 مجوز به صورت 3 طبقه می باشد
اعیان احداثی با پوشش 100% و بدون رعایت درز انقطاع و احداث کنسول بر روي  *--*

 دیوار شاکی می باشد
 عملیات ساختمانی د مرحله اتمام اسکلت و سقف طبقه سوم می باشد  *----*

( دو طبقه بر روي پیلوت )  واقع   R112 ملک در کاربري مسکونی و در کدپهنه *-----*
: شده است و با بر همین اسا

%سطح اشغال مجاز 70 % ---- مورد استفاده 100 -1
% تراکم مجاز 140 % ------ مورد استفاده 200 -2

 همکف خارج تراکم 31.50 متر مربع -- داخل تراکم 73.5 متر مربع *--*
 طبقات اول و دوم خارج تراکم 63 متر مربع --- داخل تراکم 147 متر مربع *---*

 طبقه سوم یک طبقه مازاد به سطح 105 متر مربع *----*
در خصوص میزان عقب نشینی و میزان دقیق تخلفات و تامین و یا عدم تامین  *----*
.پارکینگ ، پس از ارائه مدارك از سوي متقاضی ، گزراش دقیق متعاقبا اعالم خواهد شد

شاکی شکایتی مبنی بر احداث بدون مجوز ملک مجاور خود که باعت  *-----------*
 تخریب بخشی از حلب سقف خود و نیز به پوشش 100% بنا به شهرداري ارائه 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

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 ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر 

می گردد .

جریمه 50  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 3/97/22524 تجدید 
نظر

ماهی  
رودخان- 
ارشاد - 

گلباغ نماز  
8 متري - 
بن دوم

3-3-10466-48-1-0-0 112
7

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، 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  2,822,142(دو میلیون و  
هشتصد و  بیست و  دو هزار و  یکصد و  چهل و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.94  0.1
 

455625  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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  230,409,562
(دویست و  سی میلیون و  چهارصد و  نه هزار و  پانصد و  شصت و  دو) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 252.85  2
 

455625  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً مکان در اجراي تصمیم شماره 3/97/21943  مورخه 97/9/17 کمیسیون ماده صد 
مکان مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین نسقی  به مساحت عرصه حدود  74/31 مترمربع  

 مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی
بدون مجوز 3/5 طبقه در3 واحد مسکونی با قدمت سال 1384می باشد که برابر توضیحات 
ذیل داراي سوابق درواحد خالف بوده که درکمیسیون ماده درحال بررسی می باشد وزیربناي 

: آن   شامل
.همکف شامل سوئیت به مساحت 45/57 مترمربع و پیلوت به مساحت 17/9 مترمربع -1

.طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت 74/31 مترمربع -2
طبقه دوم به مساحت 84/24 مترمربع که از این مقدار 9/93 مترمربع به صورت کنسول  -3

. در حد شمال به سمت شارع می باشد
طبقه سوم  که قسمتی از آن بصورت تراس روباز بوده  بازیربناي  81/93 مترمربع که از  -4
این مقدار 9/93 مترمربع  کنسول در حد شمالی به سمت شارع  می باشد توضیح اینکه  

طبقه دوم و سوم به صورت یک واحد
مسکونی و تراس غیر سقف به صورت اختصاصی براي آن واحد می باشد. وبا عنایت به وضع  

. موجود طبقه اول راه دسترسی به بام را ندارند
براي 3 واحد مسکونی برابر تاریخ احداث بنا نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که کسري  دو -5

واحد پارکینگ مسکونی دارند (باتوجه به درب دولنگه اي که به سمت داخل باز 
 میگرددباکس 2.5*5 رعایت نمیگردد)

همچنین برابر  خط پروژه شماره 2526  پیوست بمساحت 35/60 مترمربع داراي عقب 
نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد..  توضیح اینکه با توجه به قرار گرفتن ملک 

ومساحت باقیمانده ملک تراکم  R112 درپهنه
همکف 80% وتراکم طبقات نیز  80% که از کل بناي احداثی بسطح 61/94 مترمربع درحد  

 . تراکم وبسطح 252/85 مترمربع مازاد برتراکم می باشد
حال کمیسیون محترم ماده صد برابر تصمیم مورخه 97/9/17 اعالم نموده که آیا در زمان 
احداث بنا در تعریض معابر بوده یا خیر باستحضار میرساند که  با توجه به بررسی به عمل 

 آمده  قبل از احداث بنا براساس طرح تفصیلی
سال 1372  وخط پروژه قدیم خیابان حد شمال بصورت 12 متري پیش بینی گردیده بود 

ودرزمان احداث بنا رعایت عرض معبر نگردیده  ومتعاقب آن  برابر بند 6  کمیسیون ماده 5 
مورخه 93/12/5 کوچه فوق بصورت  8

متري مصوب گردیده که در طرح تفصیلی جدید نیز بصورت 12 متري می باشد    .مراتب   
  . جهت دستور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک درخصوص احداث انباري 
جداساز درحیاط به استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 234,393,600(دویست و  سی و 
 چهار میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 34.88  2
 

3360000  , 1393 احداث بناي جداساز 1397/12/25 3/97/22527 بدوي بلوار  
انصاري 

ارشاد بهار 
9

3-3-10088-4-1-0-0 112
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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 

257,678,400(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 153.38  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجازو مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 10,034,136,000(ده میلیارد و  سی و  چهار میلیون و  یکصد 
و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 995.45  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به  شماره 158 به تاریخ 92/08/14 به صورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بانضمام زیر زمین و زیرشیروانی (انباري) و با زیر 

 بناي 1408 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراري  *--*

: تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد
:   اضافه بنا در همکف به سطح 104.15 متر مربع که شرح تخلف به صورت ذیل می باشد -1

 به سطح 62.26 متر مربع توسعه بنا : 1-1
به سطح 34.88 متر مربع به صورت احداث انباري جداساز در 2 متر حیاط خلوت  : 1-2

 سراسري در حد جنوب ملک

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در مجموع به سطح 297.84 متر مربع ( هر طبقه به  -2
 سطح 74.46 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 112.86 متر مربع که از این مقدار به سطح 38.40 متر  -3
 مربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 265.18 متر مربع -4
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه هفتم به سطح 258.56 که از این مقدار به سطح  -5
106.62 متر مربع به صورت تراس غیر مسقف در حد شمال و جنوب می باشد ---- ( 

 مساحت طبقه به کسر راه پله داخلی می باشد )
 طبقه ششم و هفتم به صورت دوبلکس می باشد *----*

 توسعه راه پله به بام بمساحت 2.35 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 153.38 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -7

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 11 واحد که این افزایش تعداد مربوط به  -8
 طبقات مازاد می باشد

 زیر زمین بر خالف مدلول پروانه حذف و اجرا نشده است *------*
ضمنا در طبقه پنجم حداقل عرض حیاط خلوت رعایت نشده و داراي اشرافیت به  *---*
واقع شده   R121 الزم به توضیح می باشد که پالك مجاور در کد پهنه ).پالك مجاور است

( است و در صورت بنا تا 3 ظبقه امکان احداث مجوز ساخت داده خواهد شد
برابر ضوابط صدور پروانه ، رعایت پارکینگ مسکونی ( به تعداد 8 واحد ) می  *------*

.گردد لیکن در محل به تعداد 10 واحد تامین شده است
رعایت نصب درب ضد حریق در همکف و طبقات می گردد *--------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف را دارد *---------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، تخلف مالک در احداث بناي تجاري و محوطه 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 232768 مورخ 97/12/1 (ثبت دبیرخانه 

شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6.602.585.000ریال 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 1,320,517,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  پانصد و  
هفده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1111.42  0
 

1200000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/25 3/97/22530 تجدید 
نظر

 
بلوارخرمشه
ر  جنب 
شرکت 

تعاونی درو 
پنجره 
 سازان

3-3-10217-312-1-0-0 112
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توضیحات بازدید احتراما پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 1164/47 متر **--**
(آریا چوب) MDF مربع(برابر نقشه برداري ) در حال استفاده  بصورت  ساخت و فروش انواع
که از بابت1080مترمربع اعیانات و محوطه تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده **--**
صد به صورت غیابی به شماره 93/4716مورخ 93/05/21 مبنی بر تخریب می باشد که 

پرونده مفتوح می باشد
با توجه به بازدید مجدد انجام شده و نقشه برداري اصالح شده  موارد تخلف زیر **--**

:مشاهده گردید
یک باب ساختمان 2 طبقه تجاري  با بام تراسی واسکلت فلزي و قدمت سال 1391  **--**
(تاریخ نصب کنتور)که طبقه  همکف  به مساحت 55/71 مترمربع  به صورت دفتر فروش  و
طبقه اول  به مساحت 55/71 مترمربع  به صورت دفتر کار  به مجموع مساحت **--**

 111/42 مترمربع
بام تراسی به مساحت 44/20 مترمربع که در زمان بازدید فاقد فعالیت تجاري بود  **--**

وراه پله به بام به مساحت 11/51مترمربع
بارانداز جهت انبار با اسکلت فلزي به مساحت 236/62 مترمربع با قدمت سال  **--**

1392 .
بارانداز جهت انبار با اسکلت فلزي  به مساحت164/47  مترمربع که در سال 96 با **--**

.راتفاع 4متر  توسعه داده شده است
سرویس بهداشتی  بسطح 16/07 مترمربع  با مصالح سنگ بلوك با قدمت سال  **--**

1392 .
 استفاده از محوطه باقی مانده به مساحت 691/6مترمربع به صورت تجاري **--**

و از بابت خط پروژه کوچه 8متري حد جنوب  در طرح قدیم تفضیلی داراي پرونده **--**
 در دیوان عدالت اداري می باشد

با توجه به نامه اشرکت سهامی آب منطقه اي گیالن که  به شماره 74632  مورخه  **--**
 96/04/20 ثبت سیستم اتوماسیون شهرداري گردیده است

در جهات اربعه ملک مذکور مجراي آب فعال وجود ندارد و نهر متروکه اعالم شده **--**
 است

.در ضمن داراي تابلو به ابعاد  1 متر ×9 متر می باشد **--**
جهت تعیین میزان عقب نشینی با توجه به طرح جدید تفضیلی نیاز به انعکاس **--**

.ملک بر روي خط پروژه می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 703 پیوست به مساحت 32/24مترمربع از عرصه در  **--**

تعریض کمربندي 51 متري خرمشهر و 234/4مترمربع
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از ملک در تعریض اتصال گذر 10 متري  به 12متري آتی در حد غرب قرار دارد **--** 
درمجموع 266/64 مترمربع در تعریض قرار دارد (110مترمربع از سایبان فلزي در همین 

محدوده قرار دارد)
با توجه به استفاده از ملک به صورت کارگاه چوب بري رعایت پارکینگ در فضاي **--**

.باز می گردد
مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات و استعالم اداره کل راه و شهرسازي به حضور **--**

.تقدیم می گردد
*********************************************************

**************************************
گفتنی است 164.47مترمربع بارانداز فلزي در  زمان ارسال به کمیسیون در متن **--**
گزارش قید گردیده بود اما در جدول ارسالی از قلم افتاده بود (جمع زیربنا 1111.42مترمربع)
که در نظریه کارشناس رسمی دادگستري  با درنظر گرفتن متراژ بارانداز بر اساس **--**
متن گزارش و جمع بناء   1275.89مترمربع ارزش سرقفل برآورد گردیده است بنابراین در 

 حال حاضر ساختمان فاقد
 .اضافه بناء می باشد و راي به درستی صادر گردیده است**--**

در طرح قدیم 588.28مترمربع در تعریض  +137.67در کاربري حریم+438.52**--**
 مترمربع در کاربري مسکونی با تراکم متوسط

می  s321  در طرح جدید 266.64مترمربع در تعریض +788.63مترمربع در کابري**--**
 r112 باشد + 109.2مترمربع در کاربري مسکونی

**********************************************
بنابراین 266.64مترمربع از تعریض در طرح قدیم در طرح جدید نیز  در تعریض **--**
قرار دارد و451.39( 321.64مترمربع+137.67) در کاربري حریم  در طرح قدیم در حال 

321قرار داردs حاضر در کاربري
و از 438.52مترمربع کاربري مسکونی طرح قدیم 109.2مترمربع در کاربري  **--**

مسکونی و مابقی به سطح 329.32
.321قرار داردs مترمربع در کاربري**--**
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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 252054 
مورخ 97/12/23 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 
38/53 متر مربع بناي درحد تراکم بمبلغ 577,950(پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  

نهصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري 
هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 38.53  0.1
 

150000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/25 3/97/22533 بدوي کوي  
خرمشهر  
طالب 

سربازي-بن 
چهارم

3-3-10379-10-1-0-0 113
0

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 252054 
مورخ 97/12/23 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 

90/17 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 13,525,500(سیزده میلیون و  پانصد و  
بیست و  پنج هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب 

نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 90.17  1
 

150000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت عرصه 88
   مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت دوبلکس   بازیربناي

مترمربع با نوع اسکلت بتنی وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1374   را   128/7
 .  نموده وبراساس ضوابط  سال احداث کسري پارکینگ ندارد

ضمنا براساس خط پروژه پیوست به شماره 595 کوچه ها بصورت 8 متري وبسطح 60/48  
مترمربع از اعیان به ملک فوق عقب نشینی تعلق گرفته ومساحت باقیمانده آن 27/52 

 مترمربع
 می باشد وبا توجه به بناي احداثی وتراکم بعد از عقب نشینی وقرار گرفتن ملک درپهنه
R112   تراکم همکف 70% وطبقات 140% که بسطح 90/17  مترمربع داراي مازاد برتراکم

 وبسطح
 .   مترمربع درحد تراکم می باشد 38/53

حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه   رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک 
  .  جهت دستور تقدیم میگردد

113
0

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي اسمعیل قلی پور 
سلیمانی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 47.28 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم و سوم، هر یک به مساحت 27.71 مترمربع، اضافه 
بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.93 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 620,558,400(ششصد و  بیست میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 112.63  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/25 3/97/22535 بدوي بلوارچمران  
چهارراه 
استخر 
جنب 

نانوائی   بن 
محجوب 
 نواز

3-2-10178-2-1-0-0 113
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

در خصوص تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 41.21 مترمربع و تبدیل انباري و راهرو و 
راه پله طبقه اول به فضاي بالکن تجاري به مساحت 27.9 مترمربع، به منظور تعیین 
ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و 

پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 252666-97.12.23 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 4،297،200،000 ریال، به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 859,440,000(هشتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 69.11  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 3/97/22535 بدوي بلوارچمران  
چهارراه 
استخر 
جنب 

نانوائی   بن 
محجوب 
 نواز

3-2-10178-2-1-0-0 113
1

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره3/97/69 مورخ 1397/05/29 بصورت 2
طبقه روي یکباب مغازه بانضمام بالکن  و طبقه اول در تراز بالکن بصورت راه پله و دو باب 

  انباري
و 2 باب انباري در زیر  شیروانی  با زیربناي کلی 341/29  و  پرداخت کسري  پارکینگ یک  

  واحد تجاریمیباشد
عملیات ساختمانی  در حد اسکات میباشد و برابر پالن معماري و نقشه تفکیکی ارائه شده   

. توسط متقاضی داراي مغایرت بشرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف  بسطح 47/28 متر مربع -1

تبدیل 41/21 متر مربع  از پیلوت به فضاي مغازه  -2
با توجه به اینکه در طبقه اول  2 باب انباري و بالکن در یک تراز ارتفاعی قرار داشته و  -3
طبق نقشه ارائه شده  انباري ها و راپله و راهر طبقه اول حذف گردیده است  داراي کاهش 
بنا نسبت به مجموع  سطح طبقه اول زمان پروانه و بالکن  بسطح 4/91 متر مربع میباشد

تبدیل 27/90 متر مربع از انباري و راهرو و راپله طبقه اول به فضاي بالکن تجاري-4
 اضافه بنا در طبقه دوم بصورت  بسطح 27/71 متر مربع -5

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 27/71 متر مربع -6
 اضافه بنا در زیر شیروانی  بسطح 9/93 متر مربع -7

با توجه به تخلفات صورت گرفته و  با توجه به اینکه یک واحد کسري پارکینگ در زمان  -8
.پروانه پرداخت نموده  است داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

ضمناً از آنجائیکه  ساختمان در حد اسکلت بوده  و دیوار چینی صورت نگرفته است و با -9
توجه به نقشه تفکیکی ارائه شده بسطح 1/84 متر مربع به دلیل  احداث انباري بیش از 5 

.متر مربع در زیر شیروانی داراي اضافه بناي تراکمی ( آیتم درآمدي ) میباشد
داراي کسري  فضاي سبز بسطح 20 متر مربع میباشد و داراي کسري حد نصاب فضاي  -10

.باز  بسطح 30/86 متر مربع میباشد
و نیز با توجه به حد عملیات ساختمانی  رعایت  ارتفاع 2/40  متر پیلوت و ارتفاع 5/40 متر 
مغازه از کف معبر در زمان پایانکار الزامی است  دربهاي پارکینگ و نفرو اجرا نگردیده است . 
و هرگونه مغایرت احتمالی  نسبت به نقشه ارائه شده در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می 

.باشد
شایان ذکر ااست با توجه حذف طبقه اول اشاره شده درفوق طبقات دوم و سوم در کاربري 

.بازدید بصورت طبقه اول و دوم  درج گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست دریافت  گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

113
1
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که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/79/22535 مورخ  ***
.1397/12/25 میباشد

***.مراتب جهت تکمیل فرم تحلیلی درآمدي تقدیم حضور 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 ضریب1.5 به ضریب 

1) جریمه بمبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/26 3/97/22539 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوي 

طالقانی 
انتهاي 

کوچه شیخ 
نیا سمت 
   راست

3-3-10217-387-1-0-0 113
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.25 به 

ضریب 0.75) جریمه بمبلغ159,936,750(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  نهصد و  سی 
و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 68.79  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 458,164,500(چهارصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  یکصد و  

شصت و  چهار هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 98.53  1.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

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 بملغ71,110,200(هفتاد و  یک میلیون و  یکصد و  ده هزار و  
دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 238.26  0.1
 

700000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان نیمه تمام در **--**
حال احداث به صورت 3طبقه بر روي پیلوت  بدون مجوز که

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه موجود **--**
108مترمربع می باشد و از بابت آن داراي دو فروشنامه عادي به مساحت

 .110مترمربع می باشد**--**
زیربناي همکف 98.53مترمربع می باشد که به صورت پیلوت با ارتفاع 3متر می **--**

.باشد
ساختمان به صورت سه طبقه روي همکف در 3 واحد مسکونی هر طبقه 98.53**--**

.مترمربع می باشد
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند(دربها و انباریها در زمان بازدید اجرا **--**

نشده است)
در حد شمال با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت (میانگین  1متر) **--**

.داراي پنجره مشرف به پالك مجاور می باشد
جهت تعیین میزان عقب نشینی و حریم برق نیاز به انعکاس ملک بر روي خط **--**

.پروژه می باشد
.در طبقه سوم یک ردیف ستون( سه ستون )حذف گردیده است**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه ذیل برگه شیت شهري با توجه به نسقی بودن **--**
ملک -بایر بودن حدود اربعه وتک پالك بودن ملک در محل همچنین

شکل نگرفتن کوچه وعدم تعیین کوچه در طرح تفضیلی امکان تعیین گذر و عقب **--**
.نشینی ممکن می باشد

قرار (r112) با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**---**
دارد بنابراین 68.79مترمبع مازاد برتراکم 238.26مترمربع داخل تراکم و 98.53مترمربع 

.طبقه مازاد دارند
.در خصوص سوابق ملک نیاز به اظهارنظر واحد تخلفات می باشد*--**

با توجه به نامه شماره 207934مورخ 97/10/26  شرکت سهامی برق منطقه اي **--**
گیالن حریم برق 8متر از فاز کناري می باشد که رعایت حریم برق گردیده است وملک خارج 

.از حریم می باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی  به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--**

113
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و ارائه گواهی استحکام بنا بشماره 253505 مورخ 97.12.25  
راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 86,071,500(هشتاد و  شش 

میلیون و  هفتاد و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 277.65  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 3/97/22543 بدوي بلوار امام 
رضا خ پرند 
ك یازدهم

3-2-10081-34-1-0-0 113
3

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 126,480,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد 

هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 40.8  1
 

3100000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 متقاضی  طبق مبابعه نامه  ارائه شده  بصورت یک قطعه زمین نسقی 
 فاقد مساحت میباشد وضع موجود بصورت یکباب ساختمان بدون مجوز در حال احداث که 

 عملیات ساختمانی
در حد  اسکلت و  شروع سفت کاري از نوع اسکلت بتنی با قدمت سال 1397  بشرح زیر 

میباشد
طبق پالن و سا یت پالن معماري ارائه شده   مساحت عرصه  وضع موجود بسطح 132/21 متر 

 مربع میباشد وشامل
همکف بسطح 106/15متر مربع  بصورت پیلوت جهت پارکینگ •
طبقه اول  بصورت یک واحد مسکونی بسطح 106/15 متر مربع •
طبقه دوم  بصورت یک واحد مسکونی بسطح 106/15 متر مربع •

رعایت 2 واحد پارکینگ میگردد ( تا زمان بازدید دربهاي نفرو و پارکینگ اجرا نگردیده  •
است و طبق ضوابط مجاز به نصب  درب 3 متري میباشد)

فاقد راه پله به بام میباشد
.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی  نیاز به تهیه خط پروژه  میباشد

.حالیه متقاضی درخواست کارشناسی و پرداخت خالف آن را دارند
.مذاتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 2530  فاقد عقب ***
نشینی از کوچه 8 متر ي میباشد

سطح اشغال مجاز 70% سطح اشغال مورد استفاده 80/29 %     میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/22543 مورخ  ****
. 1397/12/26  میباشد

.مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیلی درآمدي تقدیم حضور میگردد

113
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 97-226 
مورخ 97/12/26 ، استحکام و ایستایی بنا در طبقه سوم به عنوان طبقه مازاد 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 2/5 برابر ارزش معامالتی در خصوص اضافه بنا و 

یک طبقه مازاد جمعا به مساحت 122/46 متر مربع بمبلغ 1,028,664,000(یک میلیارد 
و  بیست و  هشت میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 122.46  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/26 3/97/22546 بدوي بلوار  
انصاري 
پارس یک 
بن بست 
   مهر

3-3-10048-150-1-0-0 113
4

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 6/73 مترمربع با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 
11,306,400(یازده میلیون و  سیصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 6.73  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 135 به تاریخ 
 93/12/25 به صورت 2.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بنا 549.82 متر مربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است ، عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد در طبقه سوم به سطح 119.32 متر مربع ( به کسر  -1

 راه پله و آسانسور در زیر شیروانی به سطح 15.63 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.78 متر مربع و در  -2

طبقات در مجموع به سطح 2.36 مترمربع (هر طبقه به سطح 1.18 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 6.73 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -3

 افزایش تعداد واحد از 3 به 5 واحد مسکونی -4

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

رعاتی تعداد پارکینگ برابر ضوابط به تعداد 5 واحد بدون مزاحم تامین می گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

113
4

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 نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل پیلوت به موتورخانه حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 249,312,000(دویست و  چهل و  نه میلیون و  سیصد و  

دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.1  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22464 تجدید 
نظر

میدان  
مصلی - خ 
رجایی  دهم

3-1-10004-4-1-0-0 113
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مرحله اول به شماره  162  
 مورخه 96/10/27 می باشد که   بصورت3  طبقه بازیرشیروانی

بر روي پیلوت در 3  واحد مسکونی بازیربناي کل 494/22   مترمربع صادرگردیده عملیات 
 : ساختمانی درحداجراي فنداسیون   است وتا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي

افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح حدود 37/1 مترمربع می باشد ضمن اینکه پس 
 . از اجراي ستونگذاري چنانچه مغایرتی درزیربنا داشته باشد قابل بررسی خواهد بود

حالیه درخواست صدور گواهی پروانه مرحله دوم  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
 . 

113
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 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  523,236,000(پانصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  سی و  شش 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.29  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/22485 تجدید 
نظر

فلسطین  
 نوبهار

3-2-10162-31-1-0-0 113
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مورد نظر داراي پروانه ساختمانی شماره 229 مورخ 96/12/24 **--**
بصورت 3/5 طبقه در سه واحد مسکونی به مجموع زیربناي 592/32 متر مربع می باشد

که با استفاده از طرح جدید تفضیلی شهر رشت ورعایت فضاي سبزو باز مورد نیاز **--**
.صادرگردیده است

ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه **--**
:برداري تفکیکی ارائه شده موراد تخلف به شرح زیر مشاهده گردید

اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 6.66مترمربع (2مترمربع  **--**
سایبان حذف گردیده است)

 اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول تا سوم هرکدام  به مساحت 8.66مترمربع**--**
 کاهش بناء در پشت بام به مساحت 13.33مترمربع**--**

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه همکف به مساحت **--**
 6.16مترمربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقه اول تا سوم **--**
 هرکدام به مساحت 7.83مترمربع

در مجموع ساختمان 32.64مترمربع اضافه بناء و 29.65مترمربع تخلف بناي **--**
.تبدیلی دارند

جانمائی باکس پله تغییر کرده است که تغییري در جانمائی و مالحظات معماري **--**
.ساختمان به وجود نیاورده است

فضاي سبز ساختمان 11مترمربع کمتر ازحدنصاب در پالن اجرائی ارائه گردیده **--**
.است

فضاي باز به ازاي سه واحد رعایت می گردد و سطح اشغال از 55% در زمان پروانه **--**
.به 62.07% افزایش یافته است

.درب پارکینگ اجرا نشده است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

113
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در همکف به مساحت 26.77 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 22.06مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هرطبقه به 
مساحت 9.27 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 877,228,800
(هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 130.54  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/04/22 3/98/22491 بدوي میدان  
مصلی - خ 
رجایی  نهم

3-1-10003-4-1-0-0 113
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/46   مورخ  97/04/23  بصورت  

 3.5  طبقه در 3  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی
کلی 555.05  متر مربع مربع صادر گردیده است  .  عملیات ساختمانی در حال اجراي سفت  
کاري  میباشد . برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح 

:ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  حدود 26.77 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح حدود   -2
66.18  متر مربع

(هر طبقه بسطح حدود 22.06 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  تا طبقه سوم  -3

بسطح 37.59  متر مربع. ( همکف بسطح 9.27 متر مربع و طبقات هر کدام بسطح 9.44 متر 
 مربع )

.کاهش سطح راه پله به بام بمساحت حدود 34.44 متر مربع 
 . فاقد کسري پارکینگ

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1,491,517,500(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  یک میلیون و  

پانصد و  هفده هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 542.37  2.5
 

1100000  , 1389 احداث راه پله به بام 1398/05/01 3/98/22492 بدوي  
بلوارانصاري 
-خ پارس 
  اول

3-3-10027-66-1-0-0 113
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمان شماره485مورخه  82/12/21 
می باشد که بصورت یک باب ساختمان6/5طبقه در12واحد مسکونی با زیربناي 1134

 مترمربع
و با پرداخت عوارض یکواحد کسري پارکینگ صادر گردیده عملیات ساختمانی درحد سفید 

 .  کاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 42/51  مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقاتت اول الی ششم بسطح 481/86  مترمربع ( هرطبقه  -2
 80/31 مترمربع )

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 18  مترمربع می باشد  -3

ضمناباتوجه به ضوابط تاریخ صدو  پروانه  فاقد کسري پارکینگ مجدد می باشد ودرب  
انباریهاي شماره  ( 1  الی 3 ) الزاما باید به داخل باز شود  فاقد عقب نشینی بوده حالیه 

 درخواست
.صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم 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 28,359,600(بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  نه 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 236.33  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/04/22 3/98/22522 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري خ 
ارشاد 

روبروي ك 
شالیزار بن 
بست پنجم

3-3-10466-46-1-0-0 113
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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 175,032,000(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سی و  دو هزار 

)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 97.24  1.5
 

1200000  , 1390 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب خانه برابر سند به مساحت 
عرصه179/4  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به یکباب ساختمان 

 .  مسکونی دو طبقه شامل
همکف بصورت پیلوت و راه پله با ارتفاع حدود 2/5متر  وسرویس بهداشتی در داخل  -1

 . محوطه حیاط  بازیربناي 131/4 مترمربع
 . تبدیل  قسمتی از  همکف به یکواحد مسکونی  بسطح 65/2 مترمربع-2

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 136/97 مترمربع . با نوع اسکلت بتنی   -3
 وقدمت سال 1390 را نموده که براي دو واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ گردیده

ضمنابا توجه به کوچه موجود درمحل درطرح تفصیلی جدید کوچه اي پیش بینی نگردیده اما 
براساس  خط پروژه پیوست به شماره 2526 کوچه بصورت بن بست 6 متري وبسطح 13/8 

 مترمربع
داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد  . حال با عنایت به اینکه ملک 
واقع گردیده وبراساس ضوابط سطح اشغال همکف 60% وطبقات 120% واز  R112 فوق در پهنه

 کل بناي
احداثی بسطح 32/04  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 236/33  مترمربع درحد تراکم می 
  . باشد . حالیه درخواست   پرداخت خالف آنرا دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

113
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درخصوص میزان عقب نشینی در  اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها،  
راي بدوي عینا تائید میگردد.

رعایت عقب 
نشینی

6. 2100000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی 1398/04/04 3/98/22547 تجدید 
نظر

کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت-خ 
گلستان  بن 

حافظ

3-3-10251-232-1-0-0 114
0

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 

13,020,000(سیزده میلیون و  بیست هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 62  0.1
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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 52,500,000(پنجاه 

و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 25  1
 

2100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید   احتراماَ
 . مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 101 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک طبقه ویالیی در یک واحد مسکونی که بدون مجوز 
شهرداري با قدمت 1392 با اسکلت کالف افقی و عمودي احداث گردیده و در حال بهره 

 . بردراي میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت موجود عرصه با توجه به تعریض صورت گرفته بسطح 

 . 85.87 متر مربع و اعیان بسطح 62 متر مربع است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ

 .  %تراکم مجاز 75
 مورد استفاده 72.71 % (بکسر عقب نشینی )

 . اعیان داخل تراکم
طبق خط پروژه پیوست بسطح حدود 0.60 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري قرار 

 . دارد
 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

114
0

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  335,865,600(سیصد و  سی و  پنج میلیون و  هشتصد و  شصت و  

پنج هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.64  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/04/22 3/98/22549 تجدید 
نظر

فلسطین  
102 

3-2-10234-34-1-0-0 114
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه  تجاري مسکونی به شماره **--**
 53مورخ 96/03/07

به صورت 5.5طبقه در 10واحد مسکونی و 10 واحد تجاري  با زیربناي 2015.42**--**
.مترمربع صادرگردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفتکاري می باشد تا این مرحله به استناد **--**
:نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید

توسعه پیلوت در همکف به مساحت 5.19مترمربع به صورت مازاد بر تراکم به **--**
 پیلوت جهت پارکینگ

توسعه بناء در طبقه اول تا چهارم هر کدام به مساحت 6.88مترمربع به صورت **--**
مازاد بر تراکم در مجموع به مساحت 27.52مترمربع

توسعه بناء در طبقه پنجم به مساحت 28.59مترمربع که از این مقدار 21.71**--**
.مترمربع  ناشی از عدم رعایت دومتر عقب سازي و6.88مترمربع مازادبر تراکم می باشد

 توسعه راه پله به بام به مساحت 5.34مترمربع**--**
بام ساختمان از شیروانی به بام مسقف تغییر کرده است که با توجه به 5طبقه بودن **--**

.مجاز می باشد
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(پارکینگ شماره 8 و9  مربوط به یک واحد می *--**

باشد)
.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--**

114
1

در خصوص اعتراض آقاي فرهاد درخشانی مقدم 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 ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 109.1  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/22551 تجدید 
نظر

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
هشتم

3-1-10002-29-1-0-0 114
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 90.78  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  34  مورخه 95/5/6 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 84/65   مترمربع بصورت4  طبقه روي 

 پیلوت
در 4  واحد مسکونی  با زیرشیروانی بصورت 4 باب انباري  بازیربناي کل 445/88   مترمربع 
 : صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفید کاري  است وبرخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 16/42  مترمربع  -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 92/68  مترمربع ( هرطبقه  -2

 23/17  مترمربع )
 . افزایش بنا درزسرشیروانی بسطح 6/13  مترمربع  -3

 . باتوجه به اصالح دربها رعایت پارکینگ میگردد وکسري پارکینگ ندارند-4
با توجه به افزایش بناي همکف بسطح 16/42 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند  -4
 . .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

114
2

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 تأیید می گردد. 

ردتخلف 202.5  0
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/04/11 3/98/22554 تجدید 
نظر

شهدا  8 
متري

3-2-10142-4-1-0-0 114
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 طبق پروانه ساختمان بشماره  241مورخ 1391/09/26بصورت یکباب 
ساختمان 3طبقه به روي یکباب مغازه (بمساحت 32/59متر مربع )و بالکن (بمساحت 10/80
متر مربع ) در 3واحد مسکو نی با زیربناي377/86متر مربع طبق بند 14کمیسیون ماده پنج 
بشماره 91/11/22878/ص مورخ 1391/06/23صادر گردیده که عملیات ساختمانی درحد 
اجراي اتمام اسکلت میباشد طبق نقشه برداري ارائه شده همکف شامل دو باب مغازه 

بمساحتهاي 45/39متر مربع و 19/12متر مربع و راه پله بمساحت 9/38متر مربع میباشد 
طبقه اول شامل بالکن بمساحت 38/41متر مربع و راه پله آسانسور بمساحت 18/74متر 

مربع و راه پله اختصاصی بمساحت 4/65متر مربع میباشد الزم به توضیح است که ساختمان 
طبق پروانه صادره آسانسور نداشته که جهت آن از طبقه اول  آسانسور در نظر گرفته شده 
است طبقه دوم الی چهارم  هر طبقه داراي کنسول بسطح 15/40متر مربع بسمت خیابان 

شهدا از  ارتفاع 6متر میباشد با توجه به موارد فوق داراي خالف ساختمانی بشرح زیر است 1
- در همکف تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه خالفساز بمساحت 19/12متر مربع و 

تبدیل قسمتی دیگراز پیلوت بصورت توسعه تجاري بمساحت 12/80متر مربع میباشد (جمعآ 
پیلوت بمساحت 31/92متر مربع به تجاري تبدیل شده است )2-کاهش سطح راه پله همکف 
بمساحت 2/43متر مربع (از 11/8متر مربع به 9/38متر مربع ) 3- حذف انباري در طبقه اول 
و تبدیل قسمتی ازانباري  بصورت  توسعه بالکن تجاري خارج 1/3 بسطح 27/61متر مربع و 
تبدیل قسمتی دیگر ازانباري بصورت  تو سعه راه پله آسانسور  بمساحت 10/37متر مربع  3
-احداث کنسول غیر مجاز بسمت خیابان سی متري (شهدا) از طبقه دوم الی چهارم از 

ارتفاع 6متر در هر طبقه بمساحت 15/40متر مربع جمعآ بمساحت 46/20متر مربع 4-عدم 
رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم که در پروانه صادره بصورت تراس مسقف رو باز 
میباشد بسطح 14/40متر مربع 5-افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 7/37متر مربع 5

-تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکو نی دارند.مراتب 
 جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد

114
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث اسانسور به 
مساحت 34.88 متر مربع ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 

جریمه به مبلغ 234,393,600(دویست و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  نود و  سه 
هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 34.88  2
 

3360000  , 1393 احداث بناي جداساز 1398/04/30 3/98/22555 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

ارشاد بهار 
9

3-3-10088-4-1-0-0 114
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 257,678,400(دویست و 
 پنجاه و  هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید 

می گردد.

جریمه 153.38  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/04/30 3/98/22555 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

ارشاد بهار 
9

3-3-10088-4-1-0-0 114
4

با توجه به حجم باالي تخلفات راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 10,034,136,000

(ده میلیارد و  سی و چهار میلیون و صد و سی و شش هزار) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 995.45  3
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به  شماره 158 به تاریخ 92/08/14 به صورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بانضمام زیر زمین و زیرشیروانی (انباري) و با زیر 

 بناي 1408 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراري  *--*

: تخلف زیر بنایی به شرح ذیل می باشد
:   اضافه بنا در همکف به سطح 104.15 متر مربع که شرح تخلف به صورت ذیل می باشد -1

 به سطح 62.26 متر مربع توسعه بنا : 1-1
به سطح 34.88 متر مربع به صورت احداث انباري جداساز در 2 متر حیاط خلوت  : 1-2

 سراسري در حد جنوب ملک

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در مجموع به سطح 297.84 متر مربع ( هر طبقه به  -2
 سطح 74.46 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 112.86 متر مربع که از این مقدار به سطح 38.40 متر  -3
 مربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 265.18 متر مربع -4
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه هفتم به سطح 258.56 که از این مقدار به سطح  -5
106.62 متر مربع به صورت تراس غیر مسقف در حد شمال و جنوب می باشد ---- ( 

 مساحت طبقه به کسر راه پله داخلی می باشد )
 طبقه ششم و هفتم به صورت دوبلکس می باشد *----*

 توسعه راه پله به بام بمساحت 2.35 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 153.38 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -7

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 11 واحد که این افزایش تعداد مربوط به  -8
 طبقات مازاد می باشد

 زیر زمین بر خالف مدلول پروانه حذف و اجرا نشده است *------*
ضمنا در طبقه پنجم حداقل عرض حیاط خلوت رعایت نشده و داراي اشرافیت به  *---*
واقع شده   R121 الزم به توضیح می باشد که پالك مجاور در کد پهنه ).پالك مجاور است

( است و در صورت بنا تا 3 ظبقه امکان احداث مجوز ساخت داده خواهد شد
برابر ضوابط صدور پروانه ، رعایت پارکینگ مسکونی ( به تعداد 8 واحد ) می  *------*

.گردد لیکن در محل به تعداد 10 واحد تامین شده است
رعایت نصب درب ضد حریق در همکف و طبقات می گردد *--------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف را دارد *---------*

114
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2.5 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  
822,931,200(هشتصد و  بیست و  دو میلیون و  نهصد و  سی و  یک هزار و  دویست) 

ریال تایید می نماید

جریمه 122.46  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/05/01 3/98/22562 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
پارس یک 
بن بست 
   مهر

3-3-10048-150-1-0-0 114
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن تائید 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 113,064,000(یکصد و  سیزده میلیون 

و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.73  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 135 به تاریخ 
 93/12/25 به صورت 2.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بنا 549.82 متر مربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است ، عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد در طبقه سوم به سطح 119.32 متر مربع ( به کسر  -1

 راه پله و آسانسور در زیر شیروانی به سطح 15.63 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.78 متر مربع و در  -2

طبقات در مجموع به سطح 2.36 مترمربع (هر طبقه به سطح 1.18 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 6.73 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -3

 افزایش تعداد واحد از 3 به 5 واحد مسکونی -4

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

رعاتی تعداد پارکینگ برابر ضوابط به تعداد 5 واحد بدون مزاحم تامین می گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي سیدرضا حسینی گوراب 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه 
به مساحت 24.71 مترمربع، افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.83 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 617,954,000(ششصد و  هفده میلیون و  نهصد 

و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 99.67  2
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/03/21 3/98/22564 بدوي پیر  
کالچاي-خی
ابان مدرس 

-امام 
حسین  
پسندیده

3-2-10262-62-1-0-0 114
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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

 در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از2 به 3 واحد  ؛ پرداخت جریمه در خصوص 
آیتم افزایش واحد مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده فلذا حکم به ابقاء تعداد 
3 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد ضمنانماینده قوه قضائیه (اقلیت) با توجه به 
راي شماره 608 مورخ 93.3.26هیات عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص تبدیل 
واحد دوبلکس بر خالف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد که منجربه یکباب کسري 

پارکینگ گردیده نظربه تخریب و اعاده به وضعیت پروانه دارند/

سایر 1  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 28.06 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ43,493,000(چهل و  سه میلیون و  چهارصد و  نود و  سه هزار )  ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 28.06  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید  ,  پروانه ساختمانی بشماره    100 - 1393/10/15 بصورت 3.5   

طبقه در 2  واحد مسکونی (طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس در یک واحد )  بهمراه انباري 
 در زیرشیروانی

با زیربناي  کلی 282.98 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 28.06 متر مربع  
.صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه 
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

   . اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 24.71 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2

   74.13 متر مربع
  (هر طبقه بسطح حدود 24.71 متر مربع)

   . افزایش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 0.83 متر مربع -3
 . افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد در طبقه سوم -4

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 28.06 متر مربع -5
.یک واحد کسري پارکینگ -6

  . الزم به ذکر است که ورودي هاي سواره و پیاده و کفسازي همکف اجرا نگردیده است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

114
6

در خصوص اعتراض آقاي محمدرضا صانعی جیرنده 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 23.12 مترمربع  و 
طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 46.49 مترمربع ، درطبقه چهارم  به مساحت 
63.56 مترمربع و همچنین توسعه زیرشیروانی به مساحت 6.09مترمربع، ضمن نقض 
راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 2.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  1,755,583,200(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  

پانصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 232.22  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22565 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 
انصاري  
-کوچه 

شعاعی 2

3-2-10067-18-1-0-0 114
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 متراژ168.66مترمربع تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی، راي 
بدوي  تأیید می گردد.

جریمه 168.66  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/05/01 3/98/22565 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 
انصاري  
-کوچه 

شعاعی 2

3-2-10067-18-1-0-0 114
7

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 55   مورخه    
96/3/8می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 168/66  مترمربع بصورت4  

طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی
با رعایت دو متر عقب سازي درطبقه چهارم و زیرشیروانی بصورت 8 باب انباري  بازیربناي 
کل  1167/16   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحدنازك کاري   است وبرخالف 

 : مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 23/12  مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 139/47  مترمربع   ( هر طبقه  -2
 .46/49 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه چهارم بسطح 63/56 مترمربع که از مقدار فوق   -3
. بسطح 17/07 مترمربع عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

افزایش بنابصورت راهرو وراه پله درزیرشیروانی بسطح 6/09  مترمربع . که با توجه به   -4
موارد فوق بسطح 23/12 کسري حد نصاب فضاي باز  دارند . رعایت 8 واحد پارکینگ 

 .   میگردد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مهناز ظایفه جاللی 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 متراژ پایین 
تخلفات در طبقات مجاز ، 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 سوم هر یک به مساحت 11.78 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف و طبقات هر یک به مساحت 1.77 مترمربع، ضمن نقض 
راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.75 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 

جریمه به مبلغ  269,136,000(دویست و  شصت و  نه میلیون و  یکصد و  سی و  شش 
هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 53.4  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/12 3/98/22568 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا- خ 
احمد زاده  
ك ناصح - 

بن 5

3-3-10339-61-1-0-0 114
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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 111.2  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/182 به تاریخ 96/12/08 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 448.94 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف  مسکونی به سطح 11.78 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم و سوم  در مجموع به سطح 35.34 مترمربع ( هر طبقه به  -2

سطح 11.78 مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 111.20 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.94 متر مربع و در  -4
 مجموع طبقات به سطح 5.31 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 1.77 مترمربع  )

رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم برابر ضوابط می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت نمجاي جانبی با پوشش مناسب در زمان پایان کار الزامیست *-----*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست ( تاکنون درب هاي ماشین  *------*

 رو نصب نشده شده است )
واقع شده لیکن با توجه به مساحت سند و   R131 ملکگ مذکور در کد پهنه *-------*

عدم رعایت حد نصاب قانونی ، پروانه صادره به صورت 3 طبقه صادر گردیده استا
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

114
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 باب مغازه و انباري پشت آن ( به کسر میزان عقب نشینی ) راي بدوي 
مبنی بر اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 17,652,000(هفده میلیون و  

ششصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 45.78  0
 

303750  , 1385 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/04/09 3/98/22569 تجدید 
نظر

ج سنگر آب 
آسیاب 

نرسیده به 
فلکه امام 
علی سمت 
راست 
آهنگري 
اکبر

3-1-10192-485-1-0-0 114
9

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت نسقی  طبق نقشه برداري ارائه شده  توسط 
متقاضی( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) مساحت عرصه وضع موجود
بمساحت 164.88 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 4/27 در جلوي ملک غیر محصور   
 میباشد و متقاضی مدعی است که جزء ملک میباشد) و شامل یکباب خانه متروکه

و  بانضمام  سرویس بهداشتی جداساز متروکه با قدمت سال 1357 ( قبض برق)  و یکباب 
.مغازه  بانضمام انباري پشت مغازه با قدمت سال حدود 1385 که فاقد فعالیت میباشد

:طبق پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی  بصورت 
 خانه ویالیی متروکه بسطح 64/43 متر مربع با قدمت سال -1
 سرویس بهداشتی  جداساز متروکه بسطح  5/32 متر مربع -2

یکباب مغازه بسطح  23/44 متر مربع  وانباري پشت مغازه  با سقف چوبی  و ایرانیت  -3
 سایه روشن بسطح 22/34 متر مربع

.با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد -4
با توجه به خط پروژه  بشماره 2255 ( بپیوست) بسطح 104/14 متر مربع از عرصه در حریم 
رودخانه ( حریم کیفی) میباشد( که از این مقدار کل  اعیان ویالیی و سرویس بهداشتی در 

حریم و بسطح 4/40 متر مربع از انباري مغازه در حریم واقع میگردد.)
و فاقد عقب نشینی از بلوار  امام علی (ع) میباشد ( داراي عرض مازداد نسبت به پیاده رو 

بلوار )
.کالً خارج از تراکم میباشد.  حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی راد دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 3برابر 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  

973,044,000(نهصد و  هفتاد و  سه میلیون و  چهل و  چهار هزار ) ریال تایید می 
نماید.

جریمه 126.61  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/04/04 3/98/22570 تجدید 
نظر

چهارراه  
گلسار 
انصاري 

شنبم جنب 
چاپ جاوید

3-2-10063-15-1-0-0 115
0

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  23 مورخه 97/3/19
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی در همکف بسطح 17/59 مترمربع   بصورت  5  

 طبقه روي پیلوت
وزیرشیروانی بصورت انباري و در10  واحد مسکونی بازیربناي کل  1500/48 مترمربع 

 : صادرگردیده عملیات ساختمانی درحدسفیدکاري   است وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت سایبان متصل به بناي احداثی بصورت بتنی ( -1

 . برابر عکس پیوست )  به منظور استفاده به عنوان پارکینگ بسطح 31/66 متر مربع
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 2/5مترمربع -2

 . 
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول ودوم بسطح 11/54مترمربع ( هرطبقه بسطح  -3

. 5/77  مترمربع )
 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه  سوم بسطح 6/78  مترمربع -4

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  درطبقه چهارم بسطح 8/27  مترمربع -5
. افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه پنجم بسطح 6/5مترمربع -6
 . افزایش بنا بصورت راهرو وراه پله به بام بسطح  6/13مترمربع -7

کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی پنجم وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم  -8
. بسطح 38/15  مترمربع ( هرطبقه 7/63مترمربع )

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 15/08  مترمربع که  -9
افزایش بناي اعالم شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد.وبراي 10 واحد مسکونی 

 رعایت پارکینگ
 .میگردد

باتوجه به افزایش بناي ذکر شده بسطح 8/6 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز  - 10
 .وبسطح 13  مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز براي واحدهاي مسکونی دارند

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 66,825,000

(شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 75  2
 

445500  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/04 3/98/22571 تجدید 
نظر

 
بلوارخرمشه

ر بعد 
ازکوچه 

حافظ  جنب 
نمایشگاه 
 سهند

3-3-10040-11-1-0-0 115
1

 با توجه به اینکه  احداث دیوارگذاري قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد، لذا 
راي بدوي تائید میگردد.

ردتخلف 22.12  0
 

445500  , 1384 دیوار گذاري

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه تجاري ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 159,738,480
(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد و  هشتاد) 

ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 89.64  4
 

445500  , 1384 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص سوله تجاري، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 37,778,400(سی و  

هفت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 42.4  2
 

445500  , 1384 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبراساس بررسیهاي به عمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی 
بصورت یکباب کارگاه چوب فروشی داراي دو جلد سند مالکیت ششدانگ به شماره پالکهاي 

 78/299 با عرصه 203/8 مترمربع وپالك ثبتی 78/943 با
عرصه 47/5 مترمربع که باهم تجمیع ثبتی نگردیده وبه عنوان یک پالك استفاده میگردد 
ودرخصوص احداث دوباب مغازه به مساحتهاي 16 و22/3 مترمربع مجموعا بسطح 38/3 

مترمربع داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه
 . مورخه 81/8/16 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده 

متعاقب آن بصورت غیابی درخصوص احداث بناي بدون مجوز داراي گزارش درواحد خالف 
بوده که براساس تصمیم شماره 30529  مورخه 97/2/22 کمیسیون محترم ماده صد 

 درخواست بررسی مجدد با حضور مالک گردیده . حال با عنایت به بازدید
به عمل آمده ونقشه برداري ونقشه معماري ارائه شده  و باتوجه به عرض مصوب بلوار و 
انعکاس ملک برروي خط پروژه  شماره 703 از آنجاییکه قسمتی از عقب نشینی بسطح 

 31/25 مترمربع درمحل رعایت گردیده و مساحت عرصه موجود آن
مترمربع اعالم گردیده که از مقدار فوق مجددا  بسطح 4/23 مترمربع از اعیان   220/03

داراي عقب نشینی می باشد . ( مجموع عقب نشینی از مساحت دو سند 35/48  مترمربع )  
 . و از سوي مالک تغییراتی در ملک فوق بشرح ذیل ایجاد گردیده

تبدیل دو باب مغازه به یکباب و توسعه تجاري از 38/3 مترمربع به 77/9 مترمربع با مابه  -1
 . . التفاوت 39/6  مترمربع با قدمت سال 1384

 . افزایش بنا بصورت بالکن تجاري بسطح 39/33 مترمربع با قدمت سال 1384 -2
 . . احداث سرویس بهداشتی بسطح 10/71 مترمربع با قدمت سال 1384 -3

نصب سوله فلزي  با اتصاالت پیچ ومهره بسطح 42/4 مترمربع جهت انبار چوب  با قدمت  -4
 . سال 1392

 . دیوارگذاري با مصالح بلوکی  به طول 22/12 متر با قدمت سال 1397  -5
با توجه به ضوابط کارگاهی به ازاي هر 50 مترمربع زیربنا نیاز به یکواحد پارکینگ می  -6
باشد براي سطح مورد نظر کسري 3 واحد پارکینگ تجاري دارند .  مراتب جهت دستور 

 . تقدیم 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 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، راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  10,648,500(ده میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت 

هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 6.87  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/03/28 3/98/22572 بدوي خ  
الهیجان-خ 
پاتوریزه-خ 
پاستور-مید
ان جانبازان  
علیزاده

3-3-10102-33-1-0-0 115
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  58  مورخه **--**
 96/3/10 می باشد

.به صورت 2.5طبقه در 2واحد مسکونی صادر گردیده است**--**
بدون خالف ساختمانی داراي گواهی عدم خالف به شماره 485940مورخ **--**

.96/05/31 می باشد
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري تفکیکی تایید شده **--**

:نظام مهندسی موارد مغایرت زیر مشاهده گردید
توسعه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 2.29در طبقه همکف اول و دوم در مجموع به **--**

 مساحت 6.87مترمربع
.رعایت پارکینگ گردیده است**--**

.کلیه موارد انجامی در زمان پایانکار رعایت گردیده است**--**
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت خانم فاطمه خشوعی وشرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم  هر طبقه به 

مساحت 17.09 مترمربع، راه پله به بام به مساحت 7.28 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 491,820,000(چهارصد و  نود و  یک میلیون و  
هشتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 58.55  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/25 3/98/22574 بدوي بلوار 
خرمشهر-ق
 - cng بل از

جنب  
مجتمع 
 زرین

3-3-10411-548-1-0-0 115
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

درخصوص احداث انباري در زیر شیروانی به مساحت 15.75 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 79,380,000(هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.75  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/25 3/98/22574 بدوي بلوار 
خرمشهر-ق
 - cng بل از

جنب  
مجتمع 
 زرین

3-3-10411-548-1-0-0 115
3
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/79 به تاریخ 97/06/18 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 551.08 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.09 متر مربع -1
 تبدیل پیلوت به مسکونی ( یک واحد سوئیت ) به سطح 76.19 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 34.18 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3
17.09 مترمربع )

احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 15.75 متر مربع -4
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.77 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

توسعه راه پله به بام  به سطح 7.28 متر مربع -5

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 3 واحد بدون تزاحم ) *--*
برابر نقشه هاي ارائه شده 5 واحد جانمایی شده است که واحد هاي طبقه اول و  *----*

دوم داراي پارکینگ هاي دوبل می باشند
رعایت تعداد و طول درب هاي ماشین رو برابر ضوابط می گردد ( یک لنگه درب 4 *-----*

  متري در جنوب )
به ازاي هر واحد مسکونی 8  ) رعایت فضاي سبز برابر ضوابط زمان صدور پروانه *------*

می گردد (  R112 متر مربع با توجه به کد پهنه
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-------*

رعایت نماي جانبی مجاز ( حلب رنگی ) می گردد *--------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 170,553,600(یکصد و  هفتاد میلیون و  پانصد و  پنجاه و  سه هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.76  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/19 3/98/22577 بدوي فلسطین  
شریفیان 
حافظ

3-2-10161-38-1-0-0 115
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  شماره 26 مورخ 
1397/03/21 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی

با زیر بناي 605/88 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی  آن در حد سفت کاري می   
.باشد

باستناد پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت با پروانه صادره  
:بشرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بنا مازاد بر سطح اشغال بمساحت 12/69 متر مربع می  *-----*
باشد (بسطح 11/86 متر مربع از این مقدار بصورت سایه کنسول است)

در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 12/69 متر مربع اضافه بنا دارد (در  *------*
مجموع 38/07 متر مربع) که بمساحت 11/86 متر مربع از این مقدار  (در هر طبقه)بصورت 

پیش آمدگی در قسمت حیاط جنوبی می باشد
اضافه بناي موجود بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است و با توجه به نقشه  *-------* 
معماري پیوست تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است (حداقل پارکینگ مورد نیاز تامیین 

گردیده است)
ضمنا تا این مرحله درب هاي ورودي پارکینگ اجرا و نصب نشده است لیکن  *--------*

با توجه به نقشه ارائه شده علی الظاهر قصد اجراي دو درب 4 متري بجاي
سه درب به مجموع مساحت 8 متر مطابق پروانه را دارند که تاثیري در پارك حاشیه اي 

ندارد.همچنین متقاضی درخواست تایید پارکینگ مازاد بر مقدار مورد نیاز را دارند که تایید
نهایی در زمان پایانکار و اجراي کامل ساختمان در صورت انطباق با ضوابط شهرسازي به 

.انجام خواهد پذیرفت
حال با لحاظ موارد مذکور  متقاضی درخواست رسیدگی به تخلفات مشروحه را دارند مراتب 

.جهت امعان نظر و صدور دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي علی فخرذاکري مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 59.06 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 396,883,200(سیصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد 

و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 59.06  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22579 بدوي بلوار  
انصاري 
انتهاي 
خیابان 

پارس اول 
-73376
41748

3-3-10048-52-1-0-0 115
5

درخصوص  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 
2.35 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 یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 47,376,000(چهل و  هفت 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.1  1
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 222 به تاریخ 90/10/07 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی مسکونی و در 

30 واحد مسکونی  با زیربناي 2881.02 مترمربع می باشد
در مرحله اتمام سقف چهارم و بدون افزایش ، پروانه اصالحی به صورت 5 طبقه با   *--*

رعایت 2 متر عقب سازي و انباري در طبقه پنجم و ادامه راه پله به بام با زیر بنا 3000.53 متر 
 مربع دریافت نموده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و آجر چینی وسربندي متوقف  *-----*
: گردیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه  پنجم به سطح 38.55 متر مربع ( عدم رعایت 2 متر عقب سازي در  -2

طبقه )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 11.75  -3

مترمربع (هر طبقه به سطح 2.35 متر مربع )
 انباري احداثی بیش از 5 متر مجاز به سطح 0.84 متر مربع ( محاسبات درآمدي )  -4

در طبقات اول تا چهارم در هرطبقه به سطح 5.57 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد   *-*
( در مجموع طبقات به سطح 22.28 متر مربع
راه پله به بام حذف و اجرا نشده است *---*

 رعایت درب ضد حریق با توجه به تعداد طبقات در پایان کار الزامی می باشد *-----*
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و به جهت 30 واحد مسکونی ، مالک ملزم  *------*
به تامین 20 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه برداري ، به تعداد 23 واحد تامین 

گردیده شده است
برابر ضوابط زمان صدور پروانه و نقشه هاي معماري تائیده نظام مهندسی و نیز  *-------*

 ضوابط جانمایی پارکینگ ها ، پارکینگ قطعات 4 -16 - 19 نیز مورد تائید می باشد
رعایت ابعاد پاسیو می گردد *--------*

ملک مشمول ضوابط سیما و منظشر شهري و نیز درب پارکینگ نمی گردد *---------*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----------*

 مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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 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 اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 4,972,800(چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 2.96  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 3/98/22580 بدوي کمربندي  
خرمشهر-خ

35
متري-ك8
  متري

3-3-10498-1-1-0-0 115
6

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 66 به 
تاریخ 95/07/15به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 414.07 مترمربع می 

باشد
 پروانه مذکور داذاي سوابق یک باب تمدیدي به تاریخ 96/07/11 می باشد *---*

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و اج چینی می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد *-----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 0.74 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح  2.22 متر مربع ( هر طبقه به سطح  -2

 0.74 متر مربع )
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/21 3/98/22581 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 

کوي الله 14
 فرعی دوم 
سمت راست

 

3-3-10410-469-1-0-0 115
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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، و ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره .240662مورخ97.12.11کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 500000000 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 100,000,000(یکصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 16.3  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/03/21 3/98/22581 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 

کوي الله 14
 فرعی دوم 
سمت راست

 

3-3-10410-469-1-0-0 115
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي  مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 436,800(چهارصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 43مورخ 96/02/28 **--**
به صورت 4/5طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیربناي 583/3مترمربع

می باشد که با استفاده از سقف تراکم اعطائی صادرگردیده است.که در زمان  **--**
 بازدید در مرحله اتمام اجراي سفت کاري بود تا این مرحله به استناد نقشه برداري

تفکیکی ارائه شده فاقد افزایش بناي زیربنائی می باشد اما 0.13 مترمربع کاهش **--**
.سطح راه پله و تبدیل به زیربناء در طبقه همکف دارند

.همچنین بخشی از پیلوت به مساحت 16.3مترمربع تبدیل به مغازه گردیده است**--**
.داري یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد**--**

ضمناً در طبقه همکف 0.18مترمربع  و هر طبقه 0.76مترمربع(0.2از باکس پله) و **--**
پشت بام 0.69مترمربع کاهش بناء دارد.(در مجموع ساختمان 3.91مترمربع)

.دربهاي پارکینگ در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**
.رعایت حدود اصالحی بیشتر ازپروانه صادره گردیده است**--**

.سطح اشغال همکف از 52.51% در زمان پروانه به 52.57% افزایش یافته است**--**
.حداقل عرض 3متر براي دهانه مغازه رعایت نمی گردد**--**

.ارتفاع پیلوت در حال حاضر 2.5متر می باشد**--**
         ****************---------*****************

با توجه به تصمیم شماره 21408مورخ 97/06/13 مجددا از ملک بازدید گردید که **--**
 برابر عکس هاي پیوست

 بازشو سه متري به معبر اجرا گردیده است**--**
****************************

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 22504مورخ 97/12/22 کمیسیون ماده **--**
.صد در خصوص اصالح سال وقوع تخلف سال 97 اصالح گردید

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 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 666,338,400(ششصد و  شصت و  شش 
میلیون و  سیصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 132.21  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/30 3/98/22583 بدوي  
کردمحله-

ك 
صوفی-خ 
  رسالت

3-2-10178-18-1-0-0 115
8
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه  شده  توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 3/97/19  به 
تاریخ 97/03/12 به صورت 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 824/55 متر مربع می 

 باشد
عملیات ساختمانی در حد اتمام سقف چهارم و اجراي انباري ها می باشد و با توجه به پالن 

:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
در طبقه همکف بسطح 14/04 متر مربع توسعه بنا دارد ضمنا بسطح 9/63 متر  *------*

مربع از فضاي راه پله تبدیل به فضاي مفید پیلوت شده است
در طبقه اول تا سوم در هر طبقه بسطح 26/26 متر مربع اضافه بنا دارد (در  *------*

مجموع سه طبقه بسطح 78/78 متر مربع) بانضمام تبدیل 9/92 متر مربع
از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی در هر طبقه (در مجموع سه طبقه بسطح 

29/76 متر مربع)
در زیر شیروانی با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله بسطح  *---------*

20/22 متر مربع کاهش زیربنا دارد
الزم به ذکر است مالک مجاز به احداث سه درب سه متري مطابق ضوابط می *---------*
باشد که بجاي آن با توجه به پالن معماري ارائه شده یک درب سه متري و یک درب 4 متر 

 جانمایی شده
.که هنوز اجرا نشده است و تاثیري در پارك حاشیه اي ندارد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت  *--------*
احتمالی پس از اجراي کامل ساختمان در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

با توجه به توسعه بناي انجام شده و مطابق پالن معماري پیوست بمساحت  *----------*
25/26 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بسطح حدود 45 متر مربع کسري حد نصاب

فضاي سبز دارد (هنوز اجرا نشده است)
.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند *--------------*

.مراتب جهت  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 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، راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,494,500(شش میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار 

هزار و  پانصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 4.19  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/03/28 3/98/22584 بدوي بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-144-1-0-0 115
9

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 199مورخ 
96/12/16 به صورت 3/5 طبقه در 3  واحد مسکونی با زیربناي  423/65مترمربع

می باشد که عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد و مطابق سوابق بدون تخلف 
ساختمانی گواهی عدم خالف بشماره 515673 به تاریخ 97/07/28 دریافت

نموده است حالیه با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مغایرت با پروانه صادره 
:بشرح زیر می باشد

در همکف بسطح 0/14 متر مربع از راه پله به  فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است  *----*
 همچنین در مجموع طبقات اول تا سوم در هرطبقه بسطح 1/35 متر مربع

(در مجموع سه طبقه بسطح 4/05 متر مربع) از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي 
مسکونی تبدیل شده است که از بابت آن فاقد سابقه می باشد

حالیه درخواست صدور پایانکار دارند که با توجه به بازدید از محل موارد زیر  *------*
:قابل بیان است

کپسول حریق در محل نصب نبود *--------*
کنتور برق نصب نگردیده بود *---------*

فضاي سبز اجرا نگردیده بود (مطابق سوابق به ازاي هر واحد یک درخت  *-----------*
غرس نگردیده بود)

دیوار حایل بام بصورت سقف ژاپنی اجرا شده بود*------------*
رعایت پارکینگ و عقب نشینی گردیده بود*------------*

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه مزبور به شماره 175209 مورخ 97/09/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مبنی بر اینکه ساختمان مورد نظر طعمه حریق و آتش سوزي واقع شده و بر اثر 
صدمات وارده ناشی از آتش سوزي و انفجار به اسکلت و دیوارها و سقف ها و تخریب 
سربندي و شیروانی، ساختمان مذکور قابل استفاده و بهره برداري نمی باشد، موضوع 

فاقد موقعیت قانونی بوده و غیر قابل طرح در کمیسیون ماده صد می باشد.

ردتخلف 329.94  0
 

3100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/07/07 3/98/22587 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
بلوارمدرس
-پشت 

آتشنشانی  
انتهاي 

ك18 متري 
نوري-سمت 

چپ

3-1-10300-175-1-0-0 116
0
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر یک باب  ساختمان 
 احداثی بدون مجوز به صورت 2.5 طبقه می باشد

از اعیان مذکور به صورت انبار کاال مورد بهره برداري می گردد *--*
در خصو.ص اعیان داراي سوابق گزارش و اراي کمیسیون ماده صد و راي دیوان  *---*

: عدالت اداري به شرح ذیل می باشد
 همکف به سطح 130.12 مترمربع مشتمل بر پیلوت و دفتر نگهبانی -1

 طبقه اول به صورت انبار کاال به سطح 99.91 متر مربع -2
 طبقه دوم به صورت انبار کاال و تراس غیر مسقف به سطح 99.91 -3

به صورتجلسه کار گروه فنی مورخ 1393/04/29مقرر گردید انبار فوق بعنوان تجاري *---*
با کل واحد جمع و بر مبناي ضوابط تجاري منفرد مالك عمل قرار گیرد که  تعداد سه واحد 
پارکینگ می بایست تامین گردد تعداد دو واحد پارکینگ تامین شده لذا  تعدادیک واحد 

 کسري پارکینگ تجاري دارند
*------------*

 : حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده اعیانات به صورت
 همکف به سطح 130.12 مترمربع مشتمل بر پیلوت و دفتر نگهبانی -1

 طبقه اول به صورت انبار کاال به سطح 99.91 متر مربع -2
 طبقه دوم به صورت انبار کاال و تراس غیر مسقف به سطح 99.91 -3

 سال وقوع تخحلف 1392 می باشد -4
با توجه به ضوابط جاري پارکینگ ، به ازاي هر 100 متر مربع ملزم به تامین یک واحد  -5

پارکینک می باشد ، که باستناد زیر بناي تجاري مورد استفاده ( 225.84 متر مربع ) 2 واحد 
پارکینگ مورد نیاز بوده که در محل تامین می گردد

باستناد طرح تفصیلی جاري ملک در کاربري مسکونی واقع گردیده و کل زیر بنا به  *---*
 صورت خارج  از تراکم می باشد

باستناد خط پروژه 388 به سطح 40.74 متر مربع در تعریض خ 18 متري حد  *-----*
جنوب و کوچه 6 متري حد شرق بوده که از این مقدار به سطح 13.91 متر مربع از اعیان در 

 هر طبقه می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 218219 به تاریخ 96/10/28 تصمیم کمیسیون ماده 

.صد به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
--------------------*
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احتراما برابر تصمیم کمیسیون به شماره 3/97/21972 به تاریخ 97/12/18 ، با توجه به اینکه 
 کل بنا طعمه حریق واقع شده است و بناي تجاري موجود نمی باشد

با توجه به بازدید هیچگونه تخلف زیر بنایی صورت نپذیرفته و ساختمان به همان منوال قبل 
 می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف 

مدلول پروانه احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 
با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي 

بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه 
با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 429,508,800(چهارصد و  بیست 

و  نه میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 85.22  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/04/09 3/98/22591 تجدید 
نظر

شالکو -  
روبروي 
بوستان 
ملت  

همرنگ نژاد

3-3-10019-105-1-0-0 116
1

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 112 به تاریخ 96/03/30 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 540.99 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي  می باشد
در خصوص اضافه بنا در همکف به سطح 13/43 متر مربع داراي پروانه احداث بنا  *-----*

مر حله دوم به شماره 3/33/507756 به تاریخ 96/10/11 می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد *------*

 اضافه بنا در همکف به سطح 5.65 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم و سوم در مجموع به سطح 47.67 متر مربع ( هر طبقه به  -2

سطح 15.89 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  6.88  متر مربع و  -3

 طبقات در مجموع به سطح 25.02 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.34 متر مربع  )
 

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/03/28 3/98/22592 بدوي بلوار امام  
خمینی-   
ك خوش 
انس- بن 
بست نهم

3-3-30240-57-1-0-0 116
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 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 346,890,000(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  
هشتصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 55.95  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/183  - 96/12/08 بصورت 3.5 

طبقه در 4  واحد مسکونی با زیربناي
 .کلی 480.34 متر مربع صادر گردیده است 

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  حدود 7.47 متر مربع -1
.اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه اول بسطح حدود  7.47 متر مربع -2

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه دوم  و سوم  مجموعاً  بسطح  40.5 متر مربع (هر کدام  -3
 بسطح حدود 20.25 متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع طبقه اول تا سوم  بسطح  -4
 0.51 متر مربع.(هر طبقه بسطح 0.17 متر مربع )

افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحد  . (طبقه دوم از یک به دو واحد افزایش یافته 
 است . )

 . فاقد کسري پارکینگ
بسطح 23.49 متر مربع کسري  فضاي باز  و بسطح تقریبی 9.54 متر مربع کسري فضاي  - -

 . سبز دارند
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده و ملزم به رعایت ضوابط طول وتعداد درب میباشند

 . هرگونه تغییر در زمان پایانکار مجدداً قابل ارسال به کمیسیون ماده صد میباشد
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

116
2

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در همکف به مساحت 78.53 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 69.39 مترمربع، توسعه زیر شیروانی به مساحت 28.43 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 

1.75برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,852,964,400(یک میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  
دو میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 315.13  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/04/12 3/98/22594 بدوي داوودزاده  
- خ شهدا 
خ الهیجان 
داوودزاده

3-2-10071-337-1-0-0 116
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی تجمیعی به **--**
 شماره 186مورخ 96/12/12 به صورت سه طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی

.با زیربناي 709.78مترمربع می باشد**--**
در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد وتا این مرحله به استناد **--**

:نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد اضافه بناء زیر مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت  78.53مترمربع در همکف به صورت پیلوت**--**

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر طبقه به مساحت 69.39مترمربع در مجموع سه **--**
 طبقه 208.17مترمربع مازاد بر تراکم

 اضافه بنا به صورت توسعه زیر شیروانی به مساحت 28.43مترمربع**--**
.تبدیل 6 واحد مسکونی به 9 واحد که از این باب 3 واحد اقزایش اعداد واحد دارد**--**

.واحد کسري پارکینگ دارند 3**--**
.ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد**--**

کسري 98.79 مترمربع فضاي باز با توجه به افزایش تعداد واحد بر اساس ضوابط **--**
 زمان پروانه دارند همچنین با

.توجه به اراایش پارکینگ فضاي سبز حذف گردیده است**--**
در زیر شیروانی 0.77مترمربع انباري بیشتر از 5 متر مربع دارند.(تعداد انباریها 12 **--**

واحد می باشد)
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--***

116
3

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 144,118,800(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  هجده هزار و 
 هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.51  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22595 بدوي خ شهدا  
پشت 
مجتمع 
 شقایق

3-3-10350-8-1-0-0 116
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/193 مورخه 96/12/14 به صورت 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

 زیربناي 584/28 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.23 متر مربع ( به صورت تراس ) -1

اضافه بنا در طبقه دوم تا چهارم به سطح 14.28 متر مربع ( هر طبقه به سطح 4.76 متر  -2
مربع )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-*
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.06 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-*
رعایت تعداد و طول درب پارکینگ می گردد *---*

رعایت حداکثر ارتفاع 2.4 در زمان پایان کار الزامیست *----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

116
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 ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 127,608,000(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  
ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.56  1
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/03/28 3/98/22596 بدوي خ فلسطین  
شهرك 

فرهیختگان 
خ چهارم  
 قطعه 145

3-2-10224-65-1-0-0 116
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 70,168,500(هفتاد میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.27  0.5
 

3100000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/03/28 3/98/22596 بدوي خ فلسطین  
شهرك 

فرهیختگان 
خ چهارم  
 قطعه 145

3-2-10224-65-1-0-0 116
5

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  259  مورخه 
96/12/28 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  48/67  مترمربع بصورت  3

   طبقه روي پیلوت  با زیرشیروانی در
واحد مسکونی بازیربناي کل 414/3   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد    3

 . سفت کاري  است و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 5/56  مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 26/61  مترمربع ( هرطبقه  -2
 . 8/87مترمربع )

کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 0/16مترمربع ودرطبقات بسطح 7/26 مترمربع  -3
 . مجموعا بسطح 7/42  مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم

 . تبدیل راهرو وراه پله درزیرشیروانی به انباري مازاد بر5 مترمربع بسطح 6/97  مترمربع  -4

رعایت پارکینگ گردیده وبراساس ضوابط صدور پروانه بسطح  7/5 مترمربع کسري حد 
نصاب فضاي باز دارند همچنین درزیرشیروانی بسطح 12/77 مترمربع نسبت به پروانه کاهش 

 . بنا دارند
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 200,322,000(دویست میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.31  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 3/98/22599 بدوي خیابان  
فلسطین  
کوچه 
 ساغري

3-2-10143-101-1-0-0 116
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 136 به تاریخ 96/09/13 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 185.18 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف  مسکونی به سطح 10.77 متر مربع -1
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 18.48 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 21.54 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3
10.77 مترمربع )

با توجه به احداث یک باب مغازه در همکف ، داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري   -3
 می باشد

رعیات یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

احداث بازشو در پخ دو گذر ممنوع می باشد *----*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

116
6

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در طبقه دوم  به مساحت 14.87مترمربع،  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 21,412,800(بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.87  1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/12 3/98/22600 بدوي کرد محله  
-خیابان 
شهدا  
مژدهی- 
پنجم

3-2-10152-8-1-0-0 116
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
 صادره به شماره 163 به تاریخ 90/07/27 به صورت 3.5 طبقه
و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 257.30 مترمربع می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف سوم و اجراي ستون هاي طبقه سوم   *---*
متوقف گردیده است

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي  *----*
 کمیسیون ماده صد می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 14/87 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 14/87 متر مربع -2

حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی  نیاز به ارائه نقشه برداري از وضع موجود به 
جهت تعیین میزان دقیق تخلفات زیر بنایی می باشد

و تا ارائه نقشه وضع موجود بسطح حدود 14/87 متر مربع اضافه بنا در طبقه دوم احداث 
شده است

الزم به توضیح می باشد که با همین وضعیت داراي بالمانع به شماره  *----*
3/33/453062 به تاریخ 95/10/14 از شهرداري می باشد

همچنین  طبق سوابق  با ارائه دادنامه شماره 9309971310700681 به تاریخ 93/09/12 شعبه 
هفتم دادگاه عمومی ( حقوقی ) رشت به جهت انتقال 3 دانگ از ششدانگ ملک  نیز

 .با وضع موجود بالمانع دریافت نموده است
با توجه به عدم تغییر عرض معابر در حد شمالی و جنوبی و نظر به عدم اتمام  *------*
ساختمان تا این مرحله با توجه به پروانه صادره و در نظر گرفتن عرض معابر حد شمالی و 

جنوبی بصورت
کوچه 8 متري بمقدار 30/41 متر مربع از پالك مذکور در مسیر تعریض معابر قرار دارد که 

.رعایت آن در هنگام اتمام عملیات اجرایی ساختمان الزامی می باشد
حالیه درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفتر خانه را دارند *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید راي به اخذ 

جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 165,715,200(یکصد و  شصت و  
پنج میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می گردد.

جریمه 32.88  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/03/21 3/98/22603 بدوي امین  
الضرب  

کوچه علی 
محمدي بن 

بست 
شهریار

3-2-10083-38-1-0-0 116
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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 8.68 مترمربع راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
14,582,400(چهارده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 8.68  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  160  مورخه 
96/10/26 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح  8/68  مترمربع بصورت  4 

طبقه روي پیلوت
در4   واحد مسکونی  بازیربناي کل   567/14   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  

 : درحد سربندي  است   وبرخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی چهارم بسطح 29/48 مترمربع  ( هرطبقه   -1

 . 7/37 مترمربع ) می باشد
کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید  بسطح 3/4  مترمربع (  هر   -2

 طبقه 0/85  مترمربع )
ضمنا درهمکف وراه پله به بام بسطح 1/99 مترمربع کاهش بنا دارند وانباري شماره1  با 

پارکینگ شماره 1  وانباري شماره 2 با پارکینگ شماره 2 وانباري شماره 3 با پارکینگ شماره 
 4 می بایست باهم

  معامله  گردد   رعایت پارکینگ واندازه دربها برابر ضوابط  میگردد
ضمنا بسطح 17/09 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز درزمان صدور پروانه گزارش گردیده 

 . است  ومجددا فاقد کسري فضاي باز وفضاي سبز می باشد
 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:41زمان 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 اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث سایبان فلزي بدون مجوز 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 ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,575,000(یک میلیون و  پانصد و  

هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18  0.5
 

175000  , 1375 احداث بناي جداساز 1398/03/28 3/98/22606 بدوي دیانتی -  
استقالل 

-کوچه 13

3-3-10335-11-1-0-0 116
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع می باشد که وضع موجود آن

مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی ویالیی با اسکلت بلوکی به زیربناي حدود 84 متر مربع 
 می باشد که با توجه به سوابق از بابت آن داراي بالمانع شماره

.مورخ 73/12/08 می باشد 3/33/20662
الزم به ذکر است در محوطه حیاط (بدون اخذ مجوز ) سایبان فلزي بمساحت حدود 18 متر 

مربع جهت پارك خودرو به قدمت احداث حدود سال 75 احداث گردیده است
همچنین باستناد خط پروژه شماره 2090 موجود در سیستم بمساحت حدود 0/48 متر مربع 

.از عرصه در مسیر تعریض معبر 8 متري حد جنوب قرار دارد
مراتب با توجه به صورتجلسه مورخ 97/08/02 معاونت محترم شهرسازي (در خصوص احداث 

.سایبان بدون مجوز) جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي قسمت رضائی مبنی بر  

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم هر یک به 
مساحت 0.56 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 2,822,400
(دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.68  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/03/21 3/98/22607 بدوي منتظري-  
بلوار امام 
خمینی  
بوستانی

3-3-30209-113-1-0-0 117
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 77 مورخ 97/06/14 در 3/5 طبقه ( با 
.احتساب سه  واحد مسکونی ) به زیربناي 558/65 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی به انجام رسیده در حد اتمام سفت کاري می باشد و  پروانه صادره   
اعتبار دارد

حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می  
:باشد

در طبقات اول الی سوم  بسطح 0/56 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات -1
اول الی سوم در مجموع بسطح 1/68 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل 

.شده است
.بمساحت 0/02 متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -2

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت احتمالی پس  -3
از اجراي کامل ساختمان(اجراي درب ها و ...)در زمان پایانکار قابل بررسی می باشد

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را  *--------*
.دارند مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

117
0

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي عسگر نورانی مکرم 
دوست مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.70 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 5.36 مترمربع، و مازاد 
بر تراکم بابت انباري بیش از5مترمربع به مساحت 1.37 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 1.25 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 80,520,000(هشتاد میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20.15  1.25
 

960000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/03/21 3/98/22608 بدوي رشت خ 
شهداء 
کردمحله 
ك پرواز 1

3-2-10140-45-1-0-0 117
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/227 - 1396/12/24  بصورت   - 

  3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي
  کلی 765.44 متر مربع   صادر گردیده است .  (2 واحد پارکینگ داراي تزاحم )   - 
در مرحله ستون گذاري همکف داراي گواهی عدم خالف بدون افزایش بنا بشماره   - 

 . 513484 - 1397/05/13 میباشد
عملیات ساختمانی  باتمام رسیده و برابر نقشه بردراي تفکیکی تائید نظام مهندسی   - 

 . درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند
 . در خصوص اضافه بنا در حد 5% بشرح زیر داراي سوابق پرداختی میباشند  - 

 . در همکف بسطح حدود 2.70 مترمربع -  1
در طبقات اول تا سوم مجموعا بسطح 16.08 متر مربع .(هر طبقه بسطح 5.36 متر مربع  -  2

( 
انباري در زیرشیروانی بیش از 5 متر مربع . بسطح 1.37 متر مربع . (انباري شماره 1 و 5  -  3

 و 6 )
 . کاهش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 9.64 متر مربع  - 

رعایت پارکینگ با توجه به جانمایی زمان صدور پروانه گردیده است . (4 واحد بدون   - 
 تزاحم و 2 واحد داراي تزاحم )

 . پارکینگ هاي شماره 6 و 1 داراي تزاحم با یکد یگرند  - 
 . نماي جانبی با مصالح مرغوب پوشیده شده است  - 

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد  - 
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,997,000(یازده میلیون و  نهصد و  نود و  هفت هزار )  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 7.74  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 3/98/22609 بدوي بلوار  
مدرس 
پشت 

دادگستري 
جدید 
زمینهاي 
نهضت 
-شهرك 

فرهیختگان 
-کوچه 
پنجم

3-2-10224-101-1-0-0 117
2

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 216 مورخ 96/12/21 در 2/5طبقه ( با 
.احتساب دو واحد مسکونی ) به زیربناي 315/8 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد  اجراي سقف سوم (بدون انجام سربندي)  می باشد و تا این 
مرحله با توجه به پالن معماري ارائه شده و بازدید از محل موارد زیر قابل بیان است

در طبقه اول و دوم مالک اقدام به توسعه بنا بصورت احداث بالکن (در  *----------*
امتداد سایبان احداثی در همکف) در هر طبقه بسطح 3/78 متر مربع (در مجموع

بسطح 7/56 متر مربع) نموده است ضمنا با توجه به پالن معماري ارائه شده در همکف نیز 
بسطح 0/18 متر مربع توسعه بنا دارد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است هر گونه مغایرت  *---------*
احتمالی پس از اجراي کامل ساختمان در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

بدیهی است هر گونه مغایرتی (با پروانه صادره) همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی در 
مراحل آتی قابل بررسی مجدد می باشد

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف تا این مرحله را دارد.مراتب جهت دستورات بعدي 
.بحضور 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

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 
888,250(هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.15  1
 

55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 3/98/22610 رسیدگ
ي 

 مجدد

شالکو  
امینی  
عبدلی

3-3-10004-2-1-0-0 117
3

با توجه به محتویات پرونده  و راي دیوان عدالت اداري و اخذ نظریه کارشناس رسمی 
به شماره 207301مورخ 97.10.25 و با توجه به قدمت بنا 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 671,000(ششصد و  هفتاد و  یک هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 122  0.1
 

55000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر مدارك موجود در پرونده و گزارش کارشناس 
:  رسمی دادگستري ( مهندس اکبر شهید زاده عربانی )

یک قطعه زمین نسقی باستناد نقشه برداري به مساحت 174.30 متر مربع مشتمل بر یک 
باب خانه ویالیی با مصالح آجري - سرویس بهداشتی جداساز و سایبان فلزي ( جهت 

 پارکینگ ) می باشد
:  برابر نقشه هاي ارائه شده، اعیان به شرح ذیل می باشد *--*

 اعیان مسکونی به سطح  110.63  متر مربع-1
 سرویس بهداشتی به سطح 2.20 متر مربع -2
 سایبان فلزي به سطح 25.32 متر مربع -3

واقع شده است و با توجه به   R112 ملک مذکور در کاربري مسکونی و در کدپهنه *--*
: مساحت عرصه

اعیان به سطح 122 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد -1
 سایبان فلزي به سطح 16.15  متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد -2

اعیان مسکونی و سایبان فلزي با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستري به  *-----*
قدمت 1355 می باشد

در خصوص موارد اشاره شده داراي آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد  *------*
مبنی بر تخریب و نیز راي دیوار عدالت اداري مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناس رسمی 

 دادگستري و ارائه گزارش فنی و مهندسی می باشد
برابرطرح تفصیلی جاري و باستناد خط پروژه شماره 2102 ملک فاقد عقب  *-------*

 نشینی  می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی و پاسخگویی به نامه شماره ش ر - 227409 - 1397 

به تاریخ 97/11/24 دبیرخانه کمیسیون ماده صد ، به حضور تقدیم می گردد

117
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در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري ( تبدیل انباري به تجاري ) با توجه به 
سوابق پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1.46  2
 

303750  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1398/05/01 3/98/22613 بدوي کردمحله  
شهدا 
کریمی

3-2-10155-43-1-0-0 117
4
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مسکونی با توجه به سوابق پرونده به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان  در حق شهرداري  به مبلغ 50,119(پنجاه هزار و  یکصد و  نوزده) 
ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 33.  0.5
 

303750  , 1380 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22613 بدوي کردمحله  
شهدا 
کریمی

3-2-10155-43-1-0-0 117
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر سوابق موجود درپرونده فنی بصورت یکباب 
ساختمان دو طبقه برروي یکواحد مسکونی ( سوئیت ) داراي پروانه ساختمانی شماره 135 

 مورخه 78/6/8
ودرخصوص افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3 متر برابر صورتجلسه مورخه 80/5/13      
محکوم به اخذ تعهد ثبتی گردیده وبراي آن گواهی پایانکار شماره 5737 مورخه 80/8/29 

 صادر شده
ومتعاقب آن درخصوص تبدیل انباري به یکباب مغازه بسطح 18/8 مترمربع ( وضع موجود 
فاقد فعالیت و تابلو)با دو واحد کسري پارکینگ داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر 

 صورتجلسه مورخه 85/9/8 کمیسیون ماده
 . صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

سپس مالک با تخریب دیوارهاي داخلی سوئیت اقدام به تبدیل آن به یکواحد تجاري  
وهمچنین افزایش بنا درمحوطه حیاط مشاعی بصورت یکباب سرویس بهداشتی با یکواحد 

 کسري پارکینگ تجاري را نموده بود که برابر
صورتجلسه تجدید نظرمورخه 94/9/29 , متعاقب  آن داراي  راي دیوان عدالت اداري 
.محکوم به اعاده به وضع اولیه گردیده بود  که از بابت آن داراي پرونده مختومه میباشد

حالیه طبق نقشه برداري  تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه 
.بردار نظام مهندسی )  مغایر ت هاي زیر مشاهده گردید

 داراي اضافه بناي همزمان ساز در مجموع طبقات بسطح 0/33متر مربع -1
داراي تخلف  همزمان ساز  بصورت تبدیل  انباري به یکباب مغازه بسطح 1/46 متر مربع  -2

میباشد
تبدیل  واحد آپارتمان ( سوئیت) همکف  به  یکباب مغازه در سال 1398 . که طبق   -3

صورتمجلس تفکیکی ارائه شده مساحت سوئیت ( قطعه 2 تفکیکی) ( تاکنون براي آن سند 
صادر نگردیده است) با توجه به نقشه برداري ارائه شده  بسطح 54/56 متر مربع

میباشد و  و از بابت تبدیل آن داراي  یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد. ارتفاع 
همکف( مغازه  حدود 3/30  از کف معبر میباشد)

. ضمناً در طبقه آخر درب سرویس بهداشتی بسمت راه پله میباشد 
باستناد پروانه وپایانکار فاقد عقب نشینی میباشد

حالیه متقاضی  درخواست کارشناسی وپرداخت خالف آن را دارند
مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 
متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 66,216,000(شصت و  شش میلیون و  دویست و  

شانزده هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 5.34  4
 

3100000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1398/03/28 3/98/22614 بدوي بلوار  
مدرس 
جنب 

ساختمان 
دادگستري 

جنب 
نمایشگاه 
صبوري

3-2-10224-133-1-0-0 117
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 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري سه  قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  
شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/08 به تاریخ 97/02/22 به صورت 1 طبقه کارگاه بر وي یک باب مغازه 

و همکف کارگاه با زیربناي 171.38 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *----*
در خصوص تخلف زیر بنایی داریا سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد  به   *-----*

 : شرح ذیل می باشد
 توسعه بنا در همکف به سطح 5.34 متر مربع به صورت توسعه تجاري -1

کاربري بهره برداري ملک در پروانه صادره که به صورت کارگاه بانضمام مغازه و برابر  -2
ضوابط زمان پروانه تامین 2 واحد پارکینگ در فضاي باز زمین بوده است که با توجه به تغییر 

: نوع بهره برداري
بناي احداثی به صورت یک طبقه بر روي یک باب مغازه ( کال به صورت تجاري )  مالک برابر 
ضوابط ملزم به تامین 3 واحد پارکینگ بوده که در محل تامین نمی گردد و داراي 3 واحد 

 کسري پارکینگ تجاري می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
*------------------------------------------------------------

----------------------*

با توجه به دستورات مدیریت شهرسازي و معماري منطقه و نیز با توجه به پروانه صاده براي 
ساختمان مذکور به صورت کارگاهی و نیز با توجه به اینکه برخالف مدلول پروانه از ملک به 

 جاي استفاده کارگاهی
به صورت یک باب مغازه مورد بهره برداري می گردد ، تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

: باشد
حالیه  وضع موجود بناي احداثی به صورت یک باب مغازه شامل همکف و طبقه اول  *---*

در مجموع به مساحت 169.16 متر مربع می باشد
مالک نسبت به تبدیل کارگاه و راه پله و راهرو بر خالف مدلول پروانه و به کسر  *-----*
توسعه بناي تجاري که داراي راي کمیسیون ماده صد در گزارش فوق به آن اشاره شد ،  به 

 یک واحد تجاري به مساحت 147.32 متر مربع اقدام نموده است
در خصوص کسري 3 واحد پارکینگ تجاري که برابر گزارش باال داراي سوابق می   *----*

 باشد
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------------------------------*
باستحضار می رساند برابر تصمیم اعضا شعبه 5 کمیسیون ماده صد ، مبنی بر ارائه گزراش 
کارشناس رسمی دادگستري در خصوص ملک مذکور و نظر به گزارش کارشناس مذکور به 

 پیوست  مساحت اعالمی از سوي شناس رسمی دادگستري با
گزارش کارشناس شهرداري ، مطابقت داشته و همخوانی گزارش اعالم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیمی کمیسیون ماده صد به شماره  3/99/24681 به تاریخ 
99/02/01 و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,264,014,400
(شش میلیارد و  دویست و  شصت و  چهار میلیون و  چهارده هزار و  چهارصد)  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 637.18  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/20 3/98/22618 بدوي ارشاد  
بهاران بهار 

4

3-3-10090-10-1-0-0 117
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درخصوص افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش 
بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، 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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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/49  - 1397/04/23  بصورت 4.5 

طبقه در 7  واحد مسکونی با زیربناي
کلی 909.17 مترمربع صادر گردیده است  . (2 واحد از 7 واحد پارکینگ داراي تزاحم  

 بوده).عملیات ساختمانی در مرحله  اجراي ستون در طبقه پنجم بوده و
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 82.88 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود  331.52 متر مربع  -2

(هر طبقه بسطح حدود 82.88 متر مربع)
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی و پروانه صادره  - 3
در طبقه پنجم بسطح 215.36 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 18.57 متر مربع بصورت راه 

 پله
و بسطح 20.15 متر مربع بصورت 4 باب انباري - و بسطح 4.20 متر مربع بصورت راهرو 

. مشاعی مربوط به انباري ها میباشد
(در خصوص احداث طبقه مازاد داراي گزارش شکایت از پالك مجاورحد شمال بشماره 

519009 میباشد )
 انباري بیش از 5 متر مربع بسطح 1.90 متر مربع درانباري شماره 1 (زیرشیروانی ) - 4

 . تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 9 واحد افزایش یافته است
 . با توجه به مرحله ساختمانی ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است

واحد از پارکینگ ها (شماره 3 با 6 و شماره 8 با 9 ) داراي تزاحم با یکدیگر بوده و با توجه  4
به مرحله ساختمانی و عدم اجراي نازك کاري ستون ها در همکف .هرگونه مغایرت با ضوابط 
شهرسازي که منجر به کسري پارکینگ گردد متعاقبا به کمیسیون محترم ماده صد ارسال 

 . خواهد شد
 . در اینمرحله داراي دو واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشند

 . مورد درخواست گواهی عدم خالف
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 رضایت نامه ساکنین مشاع به شماره  نامه شهرداري 
26178 مورخ 98.2.23 ، مشارالیه را از بابت اضافه بنا بصورت سرویس بهداشتی و 
سایبان  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 96,030,000(نود و  شش 

میلیون و  سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.8  3
 

297000  , 1380
 , 1393

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/03/18 3/98/22623 بدوي خ انصاري   
ساختمان 
سینا

3-2-10054-28-1-0-0 117
7

توضیحات بازدید احتراماً ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 33مورخ **--**
 71/03/19 و پایانکار شماره 5214مورخ 73/04/14 به صورت سه طبقه روي زیرزمین

بازیربناي 809مترمربع جمعا در 6واحد مسکونی و یک واحد تجاري می باشد  که **--**
.در زمان بازدید مشاهده گردید

در محوطه مشاعی اقدام به احداث بدون مجوز دو دستگاه سرویس بهداشتی و **--**
.سایبان نموده است که ازبابت آن فاقد سابقه در شهرداري می باشد

مساحت سرویس بهدشتی 8.8مترمربع با مصالح بلوکی و اسکلت فلزي و قدمت **--**
سال 93 می باشد و با توجه به استفاده در واحد تجاري همکف به صورت تجاري استفاده می 

.گردد
مساحت سایبان فلزي 10 مترمربع وبا قدمت سال 80می باشد که در طبقه همکف **--**

.وحیاطمشاعی مورد استفاده قرار می گیرد
.هردو مازاد بر تراکم احداث گردیده است**--**

.رعایت عقب نشینی برابر پروانه و پایانکار صادره گردیده است**--**
.مراتب با توجه به درخواست مفاصاحساب مالک به حضور تقدیم میگردد**--**

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي مجتبی ابوالقاسمی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 3.20 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 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,360,000(سه میلیون و  سیصد و  شصت 
هزار ) 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 3.2  1.5
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22625 بدوي ماهی  
رودخان - 
شیر آب - 
خیابان 
همتی  
 هفتم

3-3-10109-71-1-0-0 117
8

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 1800000  , 1397 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 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 67,500,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/01 3/98/22625 بدوي ماهی  
رودخان - 
شیر آب - 
خیابان 
همتی  
 هفتم

3-3-10109-71-1-0-0 117
8

توضیحات بازدید احتراماً پالك ارائه شده  برابر سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه و محوطه مفروزي **--**
بمساحت 126.75 متر مربع که از بابت  85.83 متر مربع  بناء داراي بالمانع شماره 

 3/33/21496 مورخ 1375/11/28
که پس از بالمانع فوق با توجه به  توسعه بناء مسکونی بدون مجوز  در نیم طبقه  **--**
بمساحت حدود 38.33 متر مربع بدون کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون و پرونده 

.مختومه در واحد خالف می باشد
با توجه به خط پروژه شماره   664 به مساحت 26.5مترمربع از عرصه در تعریض  **--**

.بوده که از این مقدار13.5مترمربع از اعیان ملک می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده و بازدید انجام شده **--**
یک چشمه حمام در طبقه اول بدون مجوز در سال 97 به مساحت 3.2مترمربع  احداث 

.گردیده است
و ملک به دو واحد مجزا  در سال 97 تقسیم گردیده است.که یک واحد کسري **--**

.پارکینگ دارند
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 23001مورخ  **--**

 98/05/26 مبنی جریمه می باشد که
با توجه به بازدید انجام شده مالک درخواست اعاده ملک به وضعیت سابق و به **--**

 صورت یک واحد را دارند که در این خصوص
توضیحات الزم به ایشان داده شد که پس از اجراي بازشو و تبدیل به یک واحد در **--**

.این خصوص اظهار نظر خواهد شد
.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم 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 و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 39,168,500(سی و  نه میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت 
هزار و  پانصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25.27  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1398/03/11 3/98/22629 تجدید 
نظر

شهداشهید  
عظیمی 
پالك 35

3-3-10097-15-1-0-0 117
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 صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

ردتخلف 48.52  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 
با اصالح متراژ از مساحت 99/94 متر مربع به مساحت 101/73 متر مربع (افزودن به 

بناي مفید مساحت 1/48 متر مربع ) راي بدوي جریمه بمبلغ 551,885,250(پانصد و  
پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در 
این بند تایید و صادر میگردد .ضمنا در خصوص کسري پارکینگ ، با توجه به گزارش 

جدید شهرداري مورخ 98/02/30 کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد .

جریمه 101.73  1.75
 

3100000  , 1396 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی(بر اساس ماده **--**
 واحده) به شماره 158مورخ 95/12/24 به صورت 3.5طبقه در دو واحد مسکونی

با زیربناي 268.34مترمربع می باشد.که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به **--**
.مساحت 25.27مترمربع صادر گردیده است

در حال حاضر پروانه فاقد اعتبار می باشد که با توجه به بازدید انجام شده **--**
ساختمان در مرحله اجراي اسکلت می باشد و موارد مغایرت زیربیشتر از 5% زیربناي پروانه  

:بر اساس نقشه برداري مشاهده شد
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 15.91مترمربع در همکف **--**
به صورت پیلوت(ارتفاع پیلوت 3.40متر می باشد که در زمان پایانکار می بایست به 2.4متر 

کاهش یابد)
اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول 60% به مساحت 24.01مترمربع درهر کدام **--**

از  طبقات اول تا سوم  به صورت مسکونی در مجموع 72.03مترمربع
احداث کنسول غیر مجاز مازاد بر تراکم به سمت معبر 10متري حد شمال به **--**

مساحت 5.26مترمربع در طبقه دوم و سوم در مجموع به مساحت 10.52مترمربع (در ارتفاع 
7مترو10.28متر )

حذف راه پله داخلی از طبقه دوم به سوم و تبدیل 2 واحد مسکونی به 3 واحد که **--**
.به مساحت 48.52مترمربع به کسر اضافه  افزایش واحد دارند

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت  **--**
 3.27مترمربع(هر طبقه 0.37مترمربع همکف 2.16مترمربع)

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
 استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 25.27مترمربع در زمان پروانه**--**

.سطح اشغال همکف از 52.84% به 68.12% افزایش یافته است**--**
.جهت کنترل حدود اصالحی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1169 پیوست رعایت حدود اصالحی مطابق پروانه **--**
.گردیده است

***************------------***********************
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتو.ح در واحد خالف می باشد د رحال حاضر با **--**

 توجه به تصمیم شماره 21857مورخ 97/09/20 کمیسیون ماده صد
مجدد از ملک بازدید گردید و با توجه به کاهش باکس پله و تغییر پالن معماري **--**

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد و فاقد کسري پارکینگ می باشد
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف 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، ، و با توجه به تائیدیه 
استحکام بنا به شماره 25005 مورخ 22/2/98 ، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي مازاد برتراکم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 69,181,500(شصت و  نه میلیون 

و  یکصد و  هشتاد و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.39  1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/11 3/98/22636 تجدید 
نظر

بلوار  
چمران 25
متري باقري 
بعدازباشگاه 
عدالت  
ساختمان 
پنجم سمت 

 چپ

3-2-10193-23-1-0-0 118
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و  ،تخلف مالک در احداث بناي بدون 
مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام بنا به شماره 

25005 مورخ 22/2/98  ، 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  10,710,000(ده میلیون و  هفتصد و  ده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 126  0.1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت 78.75 متر مربع می باشد

ملک مذکور مشتمل بر  یک باب ساختمان 2/5 طبقه در یک واحد مسکونی  با قدمت  *--*
.سال 1390 می باشد

باستناد مدارك موجود در پرونده واحد جلوگیري از تخلفات ملک مذکور داراي  *----*
سوابق گزارش و راي تخریب به شماره 3/93/9166 به تارخ 93/10/06 و نیز تصمیم 
: کمیسیون ماده صد به شماره 3/93/10015 به تاریخ 93/11/28 به شرح ذیل می باشد
مساحت همکف و اول و دوم هر کدام 69/13 متر مربع ( طبقه اول و دوم بصورت   -1

 دوبلکس )
سطح اشغال 87/74% و تراکم موجود 175/57% میباشد.ضمنا فاقد راه پله به بام  -2

.میباشند
.عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و داراي اشارفیت بسمت همسایه می باشد  -3

رعایت یک واحد پارکینگ می گردد -4

باستناد خط پروژه ارسالی بشماره 2135(پیوست) کال در مسیر (معبر 24 متري)  *---*
.قرار دارد

*------------------------------------------------------------
------*

: با توجه اجراي طرح تفصیلی جدید و حذف خیابان 24 متري
باستناد خط پروژه 2135 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد  *----*

واقع شده است ،   R112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در پهنه *-----*
: ولی با توجه به عرصه کمتر از 100 متر مربع

 سطح اشغال مجاز 80 % ------ مورد استفاده : 87.78 -1
 به سطح 63 به صورت داخل تراکم و به سطح 6.13 متر مربع خارج از تراکم *-*

 % تراکم مجاز 80 % --------- مورد استفاده 175.57 -2
به سطح 63 متر مربع به صورت داخل تراکم  و به سطح 75.26 متر مربع به صورت  *---*

 خارج از تراکم
رعایت یک واحد پارکینگ می گردد -3

 واحد مسکونی به صورت دوبلکسی می باشد *---*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
235385مورخ97/4/12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6495950000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,299,190,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  نه میلیون و  
یکصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 138.67  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/03/11 3/98/22638 بدوي شهدا  
دیانتی 
انتهاي 
  استقالل

3-3-10052-44-1-0-0 118
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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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 30مورخ **--**
 95/04/27 به صورت 5طبقه در 30 واحد مسکونی با زیربناي 4341.87مترمربع

با رعایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم و استفاده از ضوابط سقف تراکم اعطائی **--**
.به مساحت 567.56مترمربع در همکف صادرگردیده است

با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
باشد.(سربندي انجام شده است اما کف سازي انجام نشده است)

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان تا این مرحله فاقد اضافه بناء **--**
.می باشد و داراي 7.03مترمربع کاهش بناء می باشد

در طبقه همکف با تبدیل بخشی از پیلوت در حد شمال به مساحت 138.67**--**
.مترمربع در 6 واحد به مغازه با ارتفاع 3.5مترمرتکب تخلف گردیده است

ساختمان فاقد عقب نشینی می باشد.(عرصه آزاد سازي نشده است)**--**
.رعایت 36 واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

.رعایت 2متر عقب سازي در طبقه پنجم گردیده است**--**
در زمان بازدید مغازه ها در مرحله سفت کاري بود و سرویس بهداشتی در حال **--**

.اجرا بود
با توجه به عدم اجراي کامل آسانسور(آهن کشی شده است) در صورت عدم رعایت **--**
عرض راهرو 5متر مقابل پارکینگهاي شماره 3و31 در زمان پایانکار دو واحد کسري پارکینگ 

 .خواهد داشت
   *****************--------*************

در بازدید مجدد عرض راهرو با اصالح دیوار سرویس بهداشتی رعایت گردیده است **--**
و درصورت اجراي دیوار آسانسور نیز عرض 5متر رعایت می گردد.(رعایت پارکینگ گردیده 

است)
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

118
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قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید  ردتخلف 162500  , 1377 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو 1398/03/18 3/98/22644 بدوي بلوار امام ك 
عاشوري ك 
وحدت

3-3-30277-67-1-0-0 118
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 2

بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 511,875
(پانصد و  یازده هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 2.1  1.5
 

162500  , 1377 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 29669مورخ 98.2.29 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 1,741,999(یک میلیون و  هفتصد 

و  چهل و  یک هزار و  نهصد و  نود و  نه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
میگردد.

جریمه 107.2  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/18 3/98/22644 بدوي بلوار امام ك 
عاشوري ك 
وحدت

3-3-30277-67-1-0-0 118
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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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي به تاریخ ثبت  سال 1380 
 بصورت ششدانگ یکبابخانه  به عرصه بمساحت 113/30  متر مربع میباشد

وضع موجود بصورت یکبابخانه دوبلکس با قدمت سال 1377 ( قبض برق) طبق نقشه برداري 
ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی )

به عرصه بمساحت 111.28 متر مربع میباشد ( بسطح 2/02 کمتر از سند) و طبق پالن  
معماري ارائه شده  طبقه اول بسطح حود 80 متر مربع شامل پیلوت جهت پارکینگ و 

مسکونی و
نیم طبقه  بسطح 29/30 متر مربع بصورت اطاق هاي مسکونی  میباشد فاقد کسري  

پارکینگ میباشد ضمنا داراي  نورگیر میباشد که حداقل مساحت و بعد الزم طبق ضوابط را 
.دارا نمیباشد

.که  متقاضی از بابت اعیانات فوق بالمانعی ارائه ننموده  است
.سطح اشغال موجود 71/89 %   وسطح اشغال مجاز 70%  میباشد

شایان ذکر است که با توجه  نقشه ثبتی  ارائه نموده و سند مالکیت  قسمتی از حدود واقع 
در  حد شرق  در سند ملکیت  درج نگردیده است  . لذا  تاقبل از صدور پروانه ساختمانی 

.میبایست سند مالکیت اصالح گردد
طبق خط پروژه شماره 1223 ( بپیوست ) موجود بر روي سیستم  فاقد عقب نشینی از کوچه 

.8 متري میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند

 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/98/22644 مورخ  ***

1398/03/18 مبنی بر جریمه  و در خصوص ابعاد پاسیو  قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون 
.را ندانسته و شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید

**.مراتب  با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي  جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 و عدم ضرورت قلع و با عنایت به تعیین 
ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش ر-232802 

مورخ 97/12/01 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 17،600،000،000ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 3,520,000,000(سه میلیارد و  پانصد و  بیست میلیون ) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص رعایت عقب نشینی از مالک تعهد 

محضري اخذ گردد.

جریمه 1656.47  0
 

1300000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/20 3/98/22686 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 
روبروي 

دادگستري 
داخل کوچه 
توحید-گرو
ه تولیدي 
صنعتی 
ولیعصر

3-2-10256-9-1-0-0 118
3

در خصوص 24 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,560,000,000(یک میلیارد 

و  پانصد و  شصت میلیون )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 600  2
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 122 به تاریخ 88/06/15 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی و کنسول مجاز به 
 شارع در حد شرق ب خیابان 12 متري به سطح 8.20 و با زیر بناي 700.60 متر مربع می باشد
مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا به صورت  ساختمان تجاري 2 طبقه  *---*

بر روي یک باب مغازه بانضمام بالکن با اسکلت فلزي نموده است
: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*

 تبدیل همکف مسکونی به تجاري به صورت یک واحد تجاري  به سطح 173.60 متر مربع -1
 اضافه بنا در همکف تجاري به سطح 153.30 متر مربع *--*

تبدیل طبقه اول مسکونی به تجاري به سطح 166.59 متر مربع ( بانضمام راه پله و  -2
آسانسور ) --- ( که از این مقدار به سطح 146.40 متر مربع به صورت بالکن می باشد )
بالکن احداثی به سطح 99.76 متر مربع در حد 1/3 و به سطح 46.64 متر مربع  *---*

خارج از 1/3 می باشد
تبدیل طبقه دوم مسکونی به تجاري به صورت یک واحد تجاري مجزي  به سطح 173.60  -3

 متر مربع
  اضافه بنا در طبقه دوم تجاري به سطح 159.75 متر مربع *----*

 تبدیل طبقه سوم مسکونی به یک واحد تجاري مجزي به سطح 173.60 متر مربع -4
  اضافه بنا در طبقه سوم تجاري به سطح 159.75 متر مربع *-----*

احداث راه پله به بام به سطح 27.60 متر مربع -5
با توجه به طرح تفصیلی و ضوابط جاري و بناي احداثی به صورت تجاري متمرکز و نیز  -6

زیر بناي کل ساختمان و نیز حذف پیلوت به جهت تامین پارکنیگ،ملک مذکور داراي کسري 
 پارکینگ تجاري به تعداد 24 واحد می باشد

واحد هاي تجاري با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی فاقد  *----*
فعالیت تجاري می باشند

در خصوص قرار گیري ملک در حریم برق فضار قوي ، برابر نامه شماره ص  *-----*
95/11001/291 به تاریخ 95/02/26 شرکت توزیع برق منطقه اي گیالن بناي احداثی در حریم 

فشار قوي واقع نگردیده لیکن بخشی از عرصه ملک در حریم واقع گردیده است
باستناد خط پروژه شماره 2533 به پیوست به سطح 29 متر مربع در تعریض  *------*

بلوار51 متري  بوده و نیز به سطح 190.80 متر مربع در حریم فشار قوي می باشد
حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/19 3/98/22687 بدوي خ انصاري   
خ پارس اول 

38 

3-3-10048-53-1-0-0 118
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توضیحات بازدید احتراما جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی نسقی بشماره 33 مورخ 93/05/25 
بصورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  بهمراه  انباري در زیرشیروانی

با مجموع مساحت 485.79 متر مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی(بسطح 39.89 متر  
. مربع) صادر گردیده است

 (داراي سایبان  بسطح 11.52 متر مربع در تراز کف طبقه اول جهت تامین پارکینگ است) 
 :  در خصوص

. کاهش بنا در همکف بمساحت 5.51 متر مربع-1
اضافه بناء خارج از تراکم و طول 60% در مجموع طبقات اول تا چهارم ( بمساحت 11.88 -2

. متر مربع) هر طبقه حدود  2.97 متر مربع
. کاهش بنا در مجموع زیر شیروانی  به سطح 34.14 متر مربع -  3

. احداث انباري بیش از 5 متر مربع بسطح 0.53 متر مربع در زیرشیروانی - 4
. مقدار اضافه بناي احداثی کمتر از پنج درصد زیربناي پروانه صادره می باشد

. داراي صورت جلسه شماره 17681 مورخ 95/5/5 کمیسیون بدوي  ماده صد میباشند
اکنون با توجه به اتمام عملیات ساختمانی بدلیل عدم تامین فاصله بین ستون جهت تامین 

 ضوابط پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشند
که اقدام به احداث سایبان فلزي متصل به بنا با درب سواره مجزا  در محوطه بسطح حدود 
16.82 مترمربع نموده اند که در صورت صدور راي جریمه توسط کمیسیون محترم ماده صد 

. براي سایبان ,  کسري پارکینگ منتفی میباشد
 . افزایش بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 39.89 متر مربع

.مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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، 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 297,500(دویست و  نود و  هفت هزار و  پانصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگرددضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با 
اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 17  0.1
 

175000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/25 3/98/22705 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

خرمشهر ك 
طالب 

سربازي  بن 
بست ششم 
انتهاي 
  کوچه

3-3-10378-18-1-0-0 118
5

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 جمعا بمبلغ  459,765(چهارصد و  پنجاه و  نه 

هزار و  هفتصد و  شصت و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 102.17  0.1
 

45000  , 1365 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر خط عادي نسقی ,بصورت یکباب خانه ویالیی بمساحت 
, عرصه 292/66 متر مربع ,با قدمت حدود 28 سال , فاقد بالمانع از شهرداري

بر اساس  نقشه  برداري تفکیکی ممهور ارائه شده داراي عرصه بمساحت 319/53 متر مربع 
و اعیان بمساحت 102/17 متر مربع داراي سایبان در حیاط بمساحت حدود 17 متر مربع با 

, قدمت حدود 10 سال
در خصوص اعیان بسطح 119.17 متر مربع بدلیل قرار گیري بخش اعظمی از پالك در مسیر 
خیابان آتی داراي راي تخریب از کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 21350 - 97/05/27 در 

 . خصوص اعیان مذکرو میباشد
با توجه به جابجایی معبر در ضلع شرق برابر خط پروژه جدید پیوست بشماره 595 بسطح 

 . حدود 40.55 متر مربع در جنوب در تعریض کوچه 8 متري و پخ دوگذر قرار دارد
 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی

 . % سطح اشغال مجاز 60%  - - مورد استفاده 41.38
. اعیان داخل تراکم

 . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ
مراتب با توجه به تصمیم کمیسون ماده صد بشماره 22402 مورخ 97/12/11 جهت صدور 

 . دستور تقدیم میگردد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 دوازده  قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,016,000,000(دو 

میلیارد و  شانزده میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 300  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/30 3/98/22707 بدوي فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)

3-2-10180-59-1-0-0 118
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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 تبدیل  طبقات از مسکونی به تجاري حکم  
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  11,325,512,000

(یازده میلیارد و  سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 839.95  4
 

3560000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
برابر صورت جلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 1394/12/25 به صورت 3 طبقه بر روي یک 

باب
مغازه فاقد بالکن و انباري در زیر شیروانی با زیر بنا 720.77 متر مربع به شماره 161 به تاریخ  

 95/12/28 می باشد
 پوشش ساختمان به صورت 100 % می باشد  *--*

در خصوص تخلفات زیر بنایی در مرحله اتمام سقف دوم  ، داراي سوابق گزارش و  *----*
آراي کمیسیون

 ماده صد به تاریخ  96/09/27و  96/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد 

 توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 42.81 متر مربع -1
 توسعه بنا در همکف تجاري به سطح 3.23 متر مربع -2

 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطج 51.70 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4

 تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن سراسري به سطح 141.39 متر مربع -5
 توسعه بنا به صورت احداث بالکن در طبقه  اول به سطح 4.97 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله در طبقه به سطح 5.88 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -7
به دلیل  عدم اجراي طبقات باالتر تا این مرحله و نیز با توجه به سوابق پرداختی 2 واحد  -8

کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ساختمانی و
همچنین با در نظر گرفتن مجموع زیر بناي واحد تجاري به سطح  312.06 متر مربع ، داراي  

 4 واحد کسري پارکینگ تجاري تا این مرحله می باشد

*------------------*
مجددا به توجه به پیشرفت و ارائه نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح 

ذیل بوده که در این خصوص داراي سوابق گزارش
: و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد 
 توسعه بنا مجدد در هکف تجاري به سطح 30.87 متر مربع -1

کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -2
 توسعه بنا در طبقه اول به صورت بالکن به سطح 67.80 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله در طبقه اول به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4
با توجه به مجموع زیربناي تجاري به سطح 411.87 متر  مربع داراي 2 واحد کسري  -5

118
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 پارکینگ تجاري می باشد

*-----------------------------*
مجددا از بابت توسعه بنا به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد  *--*

به شماره 3/97/21497 به تاریخ 97/06/31 مبنی بر
: پرداخت جریمه می باشد 

 توسعه بنا در طبقه دوم 76.54 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقه سوم 76.54 متر مربع  -2

با توجه به توسعه واحد هاي مسکونی در طبقات دوم وسوم و مساحت بیش از 180 متر  -4
مربع  ، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ( در مجموع 4 واحد پارکینگ 

 مسکونی ) بوده
 که با توجه به تامین 2 واحد در همکف ، داراي 2 واحد  کسري پارکینگ مسکونی می باشد

*--------------------------------------------*
مجددا با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی و اتمام اسکلت وسقف طبقه چهارم داراي  راي 

کمیسیون ماده صد به شماره 3/97/22261 به تاریخ 97/11/30 مبنی بر
: پرداخت جریمه می باشد 

توسعه بنا تجاري در همکف به صورت  تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به مساحت  -1
 27.92 متر مربع

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم 243.19  ( از این مقدار به سطح 102.76 متر مربع  -3
 با اسکلت فلزي می باشد )

با توجه به احداث بناي مسکونی مازاد بیش از 180 متر مربع داراي 2 واحد کسري  -4
 پارکینگ مسکونی می باشد

 با توجه به توسعه بناي تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري -5

*-------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید از محل و نقشه هاي معماري ارائه شده مالک مجددا اقدام به تخلف 

:ساختمانی بشرح زیر نموده است
تبدیل ساختمان احداثی از حالت تجاري مسکونی به تجاري متمرکز با توضیحات  *---*

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



:تکمیلی زیر
طبقات دوم و سوم و چهارم  هر کدام بسطح 224/38 متر مربع (در مجموع  *----*

673/14 متر مربع) از مسکونی به تجاري تبدیل شده است
مساحت زیرشیروانی بمقدار 21/08 متر مربع توسعه یافته است (بسطح 14/52  *-----*

متر مربع مربوط به انباري ها و بمقدار 6/56 متر مربع
مربوط به توسعه راهرو) ضمنا کل انباري هاي احداثی در زیرشیروانی بسطح 14/88 متر مربع 

. از مسکونی به تجاري تبدیل شده است
نظر به اینکه نوع بهره برداري ملک به تجاري تبدیل شده است کل فضاهاي  *-------*

مشاعی (فضاي راهرو و راه پله احداثی در همکف و طبقات)
از صورت مسکونی به تجاري تبدیل شده است فلذا بسطح 115/7متر مربع از راه پله  و  

بسطح 5/38 متر مربع از راهرو همکف و بسطح 9/77
متر مربع از راهرو در زیرشیروانی  تبدیل به تجاري شده است

ضمنا تا این مرحله  9 واحد کسري پارکینگ تجاري و 4 واحد کسري  *----------*
 پارکینگ مسکونی (مربوط به طبقات دوم و سوم و چهارم با در نظر گرفتن

کاربري مسکونی) بانضمام 2 واحد کسري پارکینگ تجاري  زمان صدور پروانه پرداخت نموده 
اند و با توجه به افزایش بنا و تبدیل انجام شده (در مرحله اخیر)  و با توجه به  عدم

.تامین پارکینگ به تعداد 12 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد 
مراتب جهت امعان نظر و صدوردستورات 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 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 372,000(سیصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 24.  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/04/04 3/98/22743 بدوي فلسطین -  
زمینهاي 
   نهضت

3-2-10224-223-1-0-0 118
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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 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي زیر شیروانی ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 2,352,000(دو میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 6.72  0.5
 

700000  , 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 97**--**
مورخ 97/02/29 به صورت 2.5طبقه با انباري در زیرشیروانی

در 2 واحد مسکونی با زیربناي 324.19مترمربع که  بر اساس ضوابط جدید طرح **--**
.تفضیلی صادرگردیده است

.با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد**--**
برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده در طبقه هکف اول و دوم هرکدام 0.08**--**

 مترمربع در مجموع 0.24مترمربع در سه طبقه
اضافه بناء در زیر شیروانی به صورت توسعه بناء انباري به مساحت 6.72مترمربع **--**

.که از این مقدار 0.57مترمربع انبار ي مازاد بر 5متر  می باشد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

.رعایت بر اصالحی گردیده است**--**
با توجه به برگه شروع عملیات ثبت شده در بایگانی  شهرداري مورخ97/07/17 **--**

 .پروانه داراي اعتبار می باشد
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

118
7

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  284,300(دویست و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.86  0.1
 

50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/30 3/98/22749 بدوي میدان  
جانبازان 
بلوار امام 
رضا  بن 
رجایی

3-2-10247-70-1-0-0 118
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 5 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5 50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به (دو جلد)سند مالکیت ارائه شده بصورت 
ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحتعرصه 149/45 متر مربع

می باشد که وضع موجود آن با توجه به پالن نقشه برداري پیوست 98/38 متر مربع بوده و  
 مشتمل بر یکبابخانه با اسکلت بلوکی به قدمت ساخت حدود 27

سال (احداث سال 1371) و به زیربناي 61/86 متر مربع می باشد که از بابت آن هیچگونه 
.بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشد

باستناد خط پروژه شماره 1844 پیوست بمساحت 11/71 متر مربع از ملک (2/35 متر مربع از 
این مقدار از عرصه و مابقی از اعیان) در مسیر

تعریض معبر 6 متري حد غرب قرار دارد
ضمنا الزم به ذکر است مطابق سند صادره حد شمال پالك در مجاورت کوچه بن بست قید 

گردیده که مطابق خط پروژه و طرح تفصیلی متصل بر معبر
عمومی نمی باشد.همچنین با عنایت به ضوابط ساخت زمان احداث بنا فاقد کسري پارکینگ 

.می باشد
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

118
8

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  1,994,777(یک میلیون و  نهصد و  نود و  چهار 

هزار و  هفتصد و  هفتاد و  هفت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 90.93  0.1
 

219375  , 1381 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22753 بدوي پیرکالچاي  
محمدي 
مرادي

3-2-10249-93-1-0-0 118
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 3143 مورخ 98/1/18کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک 

در کاربري مسکونی ، 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  3,259,912(سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  

نه هزار و  نهصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.72  0.5
 

219375  , 1381 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه 
ویالیی برابر سند به مساحت عرصه حدود  145/2 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ 

 مجوز اقدام به احداث بنا بصورت
یکباب خانه ویالیی بازیربناي حدود 97 مترمربع   با نوع اسکلت بلوکی وسایه بان بصورت 
پارکینگ  با زیربناي حدود 23/65 مترمربع  با قدمت سال  1381  را نموده وبراساس ضوابط 

 . کسري  ندارند
ضمنابرابر  خط پروژه پیوست به شماره 1878  وانعکاس ملک برروي آن کوچه حد شمال 
بصورت 10 متري وکوچه حد جنوب بصورت 6 متري  وبسطح 15/3  مترمربع داراي عقب 

 . نشینی که از اعیان احداثی  می باشد
تراکم همکف 70%   مورد   R112 همچنین با توجه به قرارگرفتن باقیمانده ملک در پهنه 

استفاده 92/87 % که از بناي احداثی بسطح 29/72 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 90/93  
 مترمربع درحد تراکم می باشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه   رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک 
  .  جهت دستور تقدیم میگردد

118
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
240507 مورخ 97.12.9کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف  شامل دفتر کار 20 متر مربع و ابدارخانه 14متر مربع و سرویس 
بهداشتی 4 متر مربع و محوطه تجاري 259 متر مربع را به مبلغ 1763000000 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 352,600,000(سیصد و  پنجاه و  دو 
میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می داردضمناً در خصوص عقب نشینی 

مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 
گیرد.. 

جریمه 38  0
 

650000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1398/04/18 3/98/22756 بدوي بلوار  
خرمشهر - 
بعد از اولین 
بریدگی 

سمت راست
 

3-3-10385-15-1-0-0 119
0
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازید برابر سند مالکیت افرازي ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر دفتر فروش 

 آهن آالت بمساحت 693.50 متر مربع (طبق سند )
و برابر نقشه بردراي ارائه شده وضع موجود بسطح 687.25 متر مربع است . (بسطح 6.25 

 متر مربع کمتر از سند مالکیت است )
پالك فوق در خصوص ؛

دفتر کار بسطح 18 متر مربع بصورت آهن فروشی داراي راي تجدید تظر ماده صد   -  
بشماره 3173 مورخ 1372/11/03 و بالمانع شماره 3/33/36356 مورخ 1382/05/05 

میباشند . (وضع موجود فاقد فعالیت است .)
پس از آن توسط دیوار بطول 30 متر اقدام به تبدیل پالك کلی به سه قسمت نموده و در   - 
خصوص قسمتی ازآن بمساحت تقریبی 187 متر مربع  با احداث یک باب دفتر کار بصورت 

  نمایشگاه اتومبیل بمساحت 35 متر مربع
داراي راي جریمه از کمیسیون محترم تجدید ماده صد بشماره  8460 مورخ 1388/05/17  
میباشند .  (وضع موجود بصورت نمایشگاه اتومبیل آدینه مورد بهره برداري بوده و داراي 

 تابلو به ابعاد حدود 13در2 متر میباشد )
الزم به ذکر است  که محوطه تجاري قبال بصورت آهن فروشی و نمایشگاه اتومبیل اعالم 
 . گردیده که در خصوص پرداخت عوارض آن نیاز به اضهار نظر واحد درآمد میباشد

-------------------------------------------------------------
--------------------------

وضع موجود پس از آن در بخش دیگر پالك بمساحت حدود 297 متر مربع  اقدام به احداث 
دفتر کار نموده اند که بصورت نمایشگاه اتوبیل حبیبی با تابلو به ابعاد 14در2 متر مورد 

. استفاده است
. برابر نقشه معماري ارائه شده داراي تخلف بشرح زیر میباشند

. احداث دفتر کار بمساحت 20 متر مربع با مصالح سنگ بلوك با  قدمت 1388 - 1 
 . آبدارخانه بمساحت 14 متر مربع با قدمت 1388 - 2 

 . سرویس بهداشتی بمساحت حدود 4 متر مربع با قدمت 1388  -3 
 . با توجه به محوطه تجاري موجود فاقد کسري پارکینگ 

 . (کارگاه هاي تولیدي و تجاري ) قرار دارد S321 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري
. مورد درخواست  استعالم موقعیت مکانی

مقدار عقب نشینی  برابر خط پروژه پیوست بشماره  595 بسطح 74.88 مترمربع (حدود 9 
 . متر رمبع از اعیان دفتر) در تعریض بلوار 51 متري قرار دارد

119
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-------------------------------------------------------------
--------------------------------------

مراتب با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد بشماره 253236 مورخ 97/12/25  جهت 
 . صدور دستور  تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک و دادنامه دیوان عدالت اداري  
ضمن نقض راي تجدیدنظر  و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

255089-97.12.27در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  709,640,000(هفتصد و  نه 
میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 81.76  0
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1398/06/05 3/98/22762 رسیدگ
ي 

 مجدد

انصاري  
کوي بهاران 
جنب بهار 2

3-3-10323-39-1-0-0 119
1

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی و 
گواهی استحکام بنا و  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

احداث دو طبقه مازاد  ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,575,943,200(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  نهصد 

و  چهل و  سه هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 336.74  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده ,و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 129506مورخ 97.7.4  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي تجدیدنظر  با ضریب 2برابر 
ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  2,035,332,000(دو میلیارد و  سی و  پنج میلیون و  

سیصد و  سی و  دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 652.35  2
 

1560000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 تجدیدنظر با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 78,000,000(هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما دراجراي تصمیم شماره 3/97/22154  مورخه 97/11/9 کمیسیون محترم ماده صد 
مبنی بر بررسی مجدد براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستري  مکان ارائه شده توسط 

 متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 10 مورخه
می باشد که برابر بند 28  مورخه 86/9/27مصوبه کمیسیون ماده 5  بصورت 5/5  87/1/29 

طبقه  با یکباب مغازه بسطح 20 مترمربع وبالکن بسطح 6/6مترمربع با زیربناي کل 1106/5
مترمربع با 8 واحد مسکونی صادرگردیده عملیات

ساختمانی به اتمام رسیده وتاکنون تمدید نگردیده وفاقد اعتبار بوده وبراساس نقشه  
 . برداري ارائه شده  برخالف مدلول  پروانه داراي

.افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 95/07  مترمربع -1
تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب مغازه خارج از مدلول پروانه به ترتیب  مغازه شماره  (  -2
1 ) بسطح 25/72مترمربع واحداث  بالکن براي این مغازه  بسطح 12/21مترمربع  و مغازه 

شماره  ( 2 ) بسطح 25/83مترمربع واحداث  بالکن براي
این مغازه  بسطح 10/55  مترمربع    وتبدیل قسمتی دیگر از پیلوت به تجاري ( توسعه مغازه  
. موجود ) بسطح 1/89  مترمربع وتوسعه بالکن بصورت افزایش بنا بسطح 6/16  مترمربع
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 1/83  -3

 .  . مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقه اول بسطح 122/23  مترمربع  که از مقدار فوق   -4

  .  بسطح 37/26  مترمربع کنسول  به سمت  معبر 12 و16 متري می باشد
کاهش سطح راه پله درطبقه اول وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 4/86    -5

 .  مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات دوم الی پنجم بسطح 408/92 مترمربع  ( هرطبقه   -6
102/23  مترمربع ) واز بناي اضافی دراین طبقات بسطح 149/04  مترمربع کنسول به سمت 

 .  معبر 12و16 متري می باشد
کاهش سطح راه پله درطبقات دوم الی پنج وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم    -7

 .بسطح 19/44 مترمربع    ( هرطبقه 4/86  مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه ششم  بصورت 2 واحد   - 8
مسکونی به کسر راه پله دراین طبقه   بسطح  275/23  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 

 . 37/26  مترمربع کنسول به سمت معابر می باشد
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفضیلی درطبقه هفتم بصورت  -9
یکواحد مسکونی بسطح 61/51مترمربع .   و افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 8 واحد به 

 .  11واحد مسکونی
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براي 13 واحد مسکونی براساس ضوابط قدیم رعایت 8 واحد پارکینگ مسکونی گردیده  -10
و باتوجه به افزایش سطح تجاري براساس ضوابط قدیم براي 3باب مغازه کسري یکواحد 

   .  پارکینگ تجاري نیز دارند
                                                                  .افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4متر به 2/9  متر  -11

حالیه درخواست  پرداخت خالف  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد شایان ذکر   
است که بصورت شکواییه داراي گزارش درواحد خالف به دلیل افزایش بنا وافزایش ارتفاع  

 . می باشد
شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید .  ردتخلف  0

 
650000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 

عدم رعایت ضوابط سیما و 
منظر

1398/04/25 3/98/22763 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) 
کوچه بهار 

21   

3-3-10406-99-1-0-0 119
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،با توجه به دادنامه دیوان 
عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی در خصوص اصول سه گانه یه شماره 11001 

مورخ 97.1.28و  به موجب نظریه شماره 16402 مورخ 98.2.9کارشناس رسمی 
دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

538920000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 107,784,000

(یکصد و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 59.88  0
 

650000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز

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

20.37  0
 

650000  , 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 احتراماً محل ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 57 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر یکباب مغازه که بدون مجوز شهرداري با قدمت نصب کنتور 1389 با . 
بابت یک باب مصالح سنگ بلوك احداث گردیده است.(در زمان بازدید فاقد فعالیت بود)

مغازه بسطح 24 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ تجاري داراي راي تخریب کمیسیون 
بدوي ماده صد بشماره 18712 مورخ 1395/10/04 میباشند که برابر نقشه ارائه شده گزارش 
مساحت مغازه بسطح 59.88 متر مربع که بدون مجوز .اصالحی بشرح ذیل تقدیم میگردد
با توجه به . اقدام به تعمییرات اساسی آن (تعویض سربندي و بازسازي دیوار ها ) نموده اند
با توجه به کاربري . شیب سربندي بسمت پالك همسایه است.قدمت فاقد کسري پارکینگ
طبق خط پروژه پیوست بشماره 725 بسطح حدود 6.60 متر مربع در .کال خارج از تراکم است
ضلع شمال و 13.77 متر مربع در ضلع غرب (مجموعا بسطح 20.37 متر مربع) در تعریض بن 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد.بست 6 متري و خیابان 20 متري قرار دارد

119
2

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت خانم صغري امینی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 16.90 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 23.54مترمربع، توسعه زیرشیروانی به 
مساحت 7.87 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 641,020,800
(ششصد و  چهل و  یک میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 95.39  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22769 بدوي بوستان  
ملت 

احمدزاده 
علیزاده - 
متقی - بن 
پورقاسم

3-2-10095-35-1-0-0 119
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 در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 6 واحد  با توجه به رعایت تعداد  
پارکینگ ها, ؛ پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد   مشمول هیچ یک از 
تباصر ماده صد نبوده فلذا به رد آن اظهارنظر و حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی 

صادر و اعالم می گردد

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1397 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی  بشماره 3/97/15 مورخ 
1397/02/31  بصورت  3/5 طبقه  در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیر 

 بناي 620/07 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد شروع دیوار چینی میباشد و طبق نقشه تفکیکی ارائه شده توسط 

.متقاضی  موارد زیر مشاهده گردید
 اضافه بنا در همکف  بسطح 16/90 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول  تا سوم بسطح 70/62 متر مربع ( هر طبقه  23/54 متر مربع) -2
 اضافه بنا در زیر شیروانی 7/87 متر مربع -3

افزایش تعداد واحد از یک واحد به دو واحد در هر یک از طبقات دوم و سوم ( کل  -4
ساختمان از 4 واحد به 6 واحد  افزایش یافته است)

در بهاي پارکینگ و دیوار چینی جانبی محوطه صورت نگرفته است. و با توجه به ضوابط    -5
 ، پارکینگ و طول دربهاي مورد نیاز

نیاز  به 6 پارکینگ میباشد که 7 پارکینگ تامین  نموده است ( پارکینگ شماره هاي 1و2 
.نسبت به هم داراي تزاحم و براي یک واحد میباشد)

با توجه  به افزایش بنا و افزایش تعدا واحد بسطح 55/04 متر مربع کسري فضاي باز را  -6
.دارند

با توجه به عدم اجراي فضاي سبز تا این محله در خصوص کسري فضاي سبز اظهار نظر  -7
.نمیتوان نمود

 رعایت ارتفاع پیلوت و ورعایت عقب نشینی مطابق  پروانه در زمان پایانکار الزامی است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
.با توجه به  پالن معماري ارائه شده بسطح 47/81 متر مربع کسري فضاي سبز دارند***

***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  تجدید نظر بشماره 3/98/22983 مورخ  ***
***.1398/06/02 را دارند. مراتب جهت تکمیل فرم تحلیلی درآمدي تقدیم 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 3 رشت به طرفیت آقاي شاهپور رجبی زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 

3.52 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت11.95 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 9.67 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 173,107,200(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون 

و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 51.52  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/04/12 3/98/22776 بدوي پاستوریزه  
  شهدا نوري

3-3-10100-4-1-0-0 119
4

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 تعداد6 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

سایر 1  0
 

3360000  , 1397 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/204  به تاریخ  96/12/19 به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی 

با زیربناي 767.12 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *----*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در طبقه اول  تا سوم  در مجموع  به سطح 10.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -1

3.52  مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 11.95 متر مربع و  -2
طبقات در مجموع به سطح 29.01 مترمربع ( هر طبقه به سطح 9.67 متر مربع ) (اضافه بنا 

تراکمی جهت محاسبه درآمدي )

 افزایش تعداد واحد از 5 به 6 واحد *--*
با توجه به افزایش تعداد واحد و تامین 6 واحد پارکینگ ، داراي یک واحد کسري  *----*

 پارکینگ تزاحمی - درآمدي می باشد
در زمان صدور پروانه ساختمانی برابر نقشه هاي تائیدیه نظام داراي دو درب  *-----*
ماشین رو به طول هاي 3 و 4 متري بوده که امکان تامین پارك حاشیه اي میسر نبوده

 حالیه نیز برابر نقشه هاي ارائه شده داراي 3 درب به طول هاي 3 و 2.5 و 4 متري می باشد
جانمایی پارکینگ ها در نقشه هاي وضع موجود ،  برابر نقشه هاي زمان پروانه  *------*

 می باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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 بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده، لذا مستنداً 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 محل 
تخلف

145  0
 

1800000  , 1397 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1398/04/15 3/98/22780 بدوي فلسطین   
شهید اکبر 
زاده-بن 
استقالل

3-2-10174-23-1-0-0 119
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت 184 مترمربع می باشد

.ملک مذکورداراي بالمانع به  شماره 11888  به تاریخ 76/06/22 می باشد *--*
در خصوص تبدیل مسکونی به تجاري ( کافی شاپ ) داراي راي تخریب ( اعاده ه  *-----*

 وضع سابق ) به شماره 3/98/22780 به تاریخ 98/04/15 می باشد
مالک شخصا اقدام به برچیدن وضعیت تجاري نموده و ساختمان در حال حال  *------*

حاضر مسکونی می باشد
باستناد خط پروژه  شماره 1160 به مساحت 12.10مترمربع در تعریض کوچه 8  *------*

.متري حد شمال قرار دارد
تخلف جدیدي مشاهده نگردید *-------*

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 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 
2.5برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,157,204,000(دو میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  
هفت میلیون و  دویست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 256.81  2.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/04/18 3/98/22820 بدوي امین ضرب   
ك علی 

محمدي بن 
بست 
شهریار

3-2-10083-37-1-0-0 119
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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 احتراماً مکان تعرفه  شده توسط متقاضی با توجه به سوابق موجود داراي پروانه ساختمانی  
 شماره 213 مورخ 96/12/20 بصورت 4/5 طبقه بانضمام انباري

در زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی با استفاده از سقف تراکم اعطایی به زیربناي 672/38 
متر مربع صادر گردیده است

عملیات اجرایی ساختمان در حد اتمام سقف آخر (بدون انجام سربندي) بوده و برابر پالن   
:نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت بشرح زیر می باشد

در همکف بسطح 44/62 متر مربع توسعه بنا بانضمام تبدیل راه پله به بناي مفید  *----*
بسطح 2/36 متر مربع

در طبقات اول تا چهارم هر طبقه بسطح 47/90 متر مربع (در مجموع 4 طبقه  *------*
 بسطح 191/60 متر مربع) توسعه بنا بانضمام تبدیل راه پله به بناي مفید در هر طبقه

بسطح 2/36 (در مجموع چهار طبقه بسطح 9/44 متر مربع ) 
تا این مرحله با توجه به پالن نقشه برداري و معماري ارائه شده فاقد کسري  *-------*

پارکینگ است بدیهی است (با توجه به عدم اجراي درب،کف سازي و ...  در همکف)
تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی  در زمان پایانکار انجام  

خواهد پذیرفت
بدلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی بسطح 8/79 متر مربع اضافه  *--------*

بناي تراکمی دارد
 حالیه مالک درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد 
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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 یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/18 3/98/22832 بدوي استخر -  
روبروي 
محیط 
زیست 

جنب دفتر 
خدمات 
 خودرویی

3-2-10178-3-1-0-0 119
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 54 
به تاریخ 93/07/22 باشد

از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به 
شرح ذیل می باشد که منجر به صدور گواهی عدم خالف به شماره 485033 به تاریخ 

97/12/20 گردید

عدم اجراي آسانسور در طبقه همکف و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3.47  -1
.مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از سه واحد به چهار واحد مسکونی به مساحت 74.1 -2
 مترمربع

ا توجه به ضوابط  و از آنجایی که احداث مغازه باعث حذف دو واحد  پارکینگ مسکونی  -3
گردیده ، لذا داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 

.میباشد
با توجه به متراژ تخلف و با عنایت به تبصره 7 (سقف تراکم ) به مساحت 85.73 مترمربع  -4

.مازادبر تراکم دارند
با توجه به عدم اجراي آسانسور در همکف وبا عنایت به اینکه یک درصد از 5درصد  -5
تراکم تشویقی آسانسور در زمان صدور پروانه در همکف  محاسبه گردیده بمساحت  1.62 

.مترمربع مازاد بر تراکم دارند

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

داراي افزایش بنا همزمان ساز دز واحد تجاري به سطح 0.69 متر مربع می باشد که  *--*
 داراي سوابق پرداختی می باشد

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب ( حلب رنگی)  می باشد *---*
رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *----*

با توجه به پایین تر بودن سطح کوچه حد شمال به ارتفاع60 سانت عدم امکان  *------*
اجراي رمپ و نیز عدم عقب نشینی پالك هاي موجود در کوچه امکان تردد خودرو به داخل 

  ساختمان عمال میسر نبوده
بر همین اساس داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی بوده که در این  *-------*

 خصوص داریا سوابق راي کمیسوین ماده صد می باشد
مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد *---------*
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.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2.5 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  
393,456,000(سیصد و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 58.55  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22838 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر-ق
 - cng بل از

جنب  
مجتمع 
 زرین
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث انباري در زیر 
شیروانی به مساحت 15.75 متر مربع ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 
بدوي با جریمه به مبلغ 79,380,000(هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 15.75  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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/79 به تاریخ 97/06/18 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 551.08 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.09 متر مربع -1
 تبدیل پیلوت به مسکونی ( یک واحد سوئیت ) به سطح 76.19 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 34.18 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3
17.09 مترمربع )

احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 15.75 متر مربع -4
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.77 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

توسعه راه پله به بام  به سطح 7.28 متر مربع -5

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 3 واحد بدون تزاحم ) *--*
برابر نقشه هاي ارائه شده 5 واحد جانمایی شده است که واحد هاي طبقه اول و  *----*

دوم داراي پارکینگ هاي دوبل می باشند
رعایت تعداد و طول درب هاي ماشین رو برابر ضوابط می گردد ( یک لنگه درب 4 *-----*

  متري در جنوب )
به ازاي هر واحد مسکونی 8  ) رعایت فضاي سبز برابر ضوابط زمان صدور پروانه *------*

می گردد (  R112 متر مربع با توجه به کد پهنه
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-------*

رعایت نماي جانبی مجاز ( حلب رنگی ) می گردد *--------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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  463,465,500(چهارصد و  شصت و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  
پنج هزار و  پانصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 99.67  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/12 3/98/22840 تجدید 
نظر

پیر  
کالچاي-خی
ابان مدرس 

-امام 
حسین  
پسندیده

3-2-10262-62-1-0-0 119
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راي بدوي  تایید می گردد  ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

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 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1393 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 43,493,000(چهل و  سه میلیون و  چهارصد و  نود و  سه 
هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 28.06  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید  ,  پروانه ساختمانی بشماره    100 - 1393/10/15 بصورت 3.5   

طبقه در 2  واحد مسکونی (طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس در یک واحد )  بهمراه انباري 
 در زیرشیروانی

با زیربناي  کلی 282.98 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 28.06 متر مربع  
.صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه 
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

   . اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 24.71 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود   -2

   74.13 متر مربع
  (هر طبقه بسطح حدود 24.71 متر مربع)

   . افزایش بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 0.83 متر مربع -3
 . افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد در طبقه سوم -4

.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 28.06 متر مربع -5
.یک واحد کسري پارکینگ -6

  . الزم به ذکر است که ورودي هاي سواره و پیاده و کفسازي همکف اجرا نگردیده است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

119
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي اسماعیل عربی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه 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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

91,885,860(نود و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  
شصت) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 57.03  4
 

445500  , 1380
 , 1385

1398/04/22 بالکن بدون پروانه  3/98/22843 بدوي شهدا پاساژ  
 ایران
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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 توسعه بالکن تجاري به مساحت 12.5 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 3 برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 12.5  3
 

3300000  , 1397 1398/04/22 بالکن بدون پروانه  3/98/22843 بدوي شهدا پاساژ  
 ایران

3-2-10147-1-1-0-0 120
0
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توضیحات بازدید احتراماً
, مکان ارائه شده برابر 5 جلد سند دفترچه اي بصورت 5 قطعه زمین

, پالك 2762  الی 2766 قطعات 8 الی 11 تفکیکی بمساحت مجموع 1636.85 متر مربع
که برابر صورتمجلس  تجمیمی  بشماره 187872 مورخ 1359 پالك هاي فوق مشتمل بر 45 

باب مغازه و سه راهرو مابین مغازه ها و
پنج باب توالت گواهی اعیان بشماره 20090 مورخ 59/06/03 از شهرداري دریافت نموده  و  

. پالك هاي مذکور تجمیع گردیده است
سپس برابر صورتمجلس اصالحی شماره 31576 مورخ 59/08/19  بدلیل از قلم افتادگی 

. تعداد مغازه ها به 49 باب مغازه و راهرو و 6 باب توالت افزایش یافته است
. سند تجمیعی تاکنون دریافت نگردیده

مغازه هاي فوق در چهار بلوك طراحی گردیده که  مابین آنها بصورت راه رو (راه عبور 
. اختصاصی) در نظر گرفته شده است

اکنون در حال دریافت سند تجمیعی میباشند که برابر نامه پیوست اداره ثبت اسناد رشت , 
در خصوص راه روهاي فوق , عمومی یا اختصاصی بودن آن را از شهرداري پرسش نموده 

.است
راهرو ها  جزء پالك ثبتی میباشد که طبق خط پروژه شماره 870 بصورت شارع  عمومی 6 
متري طراحی گردیده و بسطح حدود 512 متر مربع در تعریض کوچه هاي 6 متري و پخ 

. گذرها قرار دارد
بر اساس نامه شماره 47651 مورخ 96/10/12 اداره کل راه و شهرسازي و خط پروژه اصالحی 

, پیوست شماره 870 کمیسیون ماده 5
کوچه ها حدف گردیده و جزء راهرو خصوصی با عدم دسترسی سواره مستقیم به خیابان 

. اصلی موافقت گردیده است
-------------------------------------------------------------

----------------
در خصوص تبدیل توالت به  دو باب مغازه ( باب اول بسطح حدود 11.76 متر مربع فاقد 

. فعالیت با قدمت حدود 1390
باب دوم  بسطح 26.31 متر مربع و احداث بالکن فلزي بسطح 16.55 متر مربع با قدمت 

. 1396 و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري
.توسعه بنا بدون مجوز در بالکن مغازه شماره 18 بسطح حدود 15 متر مربع با قدمت 1390 

 . داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشد
مغازه هاي شماره 9 بهمراه 14 ------ 12 و 13 ------ 27و29 ------ 17 و 49 بصورت 
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.یکباب  مورد استفاده میباشند
. سرقفل مغازه ها واگذار گردیده است

------------------------------------------------ 
بدلیل نواقص موجود در پرونده درآمدي شماره 25967 (پاساژایران ) و همچنین بسته بودن 

 تعدادي از مغازه ها در زمان بازدید امکان مشاهده و
بررسی تعدادي از بالکن ها ممکن نبوده که اکنون طی بررسی مجدد موارد زیر مشاهده 

گردیده است ؛
مغازه شماره 47 داراي توسعه بالکن   بسطح حدود 10 متر مربع  با قدمت باالي 10 سال  -

 (میباشد .(خارج از حد 1/3
مغازه شماره 20 داراي توسه بالکن  بسطح  حدود 4 متر مربع بصورت چوبی با قدمت باالي  -

 (10 سال . (خارج از حد 1/3
مغاز شماره 28  داراي بالکن سراسري (  حدود 10 متر مربع با قدمت باالي 25 سال و مابقی  -
بسطح 5.21 متر مربع بصورت توسعه با قدمت باالي 10 سال . ) (بسطح 5.07 متر مربع داخل 

 ( 1/3 و 10.14 متر مربع خارج از حد
مغازه شماره 43 داراي بالکن سراسري که حدود 11.42 متر مربع آن بصورت توسعه با  -

(قدمت باالي 10 سال بصورت فلزي میباشد . (خارج از حد 1/3
مغازه شماره 45 داراي بالکن فلزي بسطح حدود 16.40 متر مربع با قدمت 18 سال . (بسطح  -

 (5.46 متر مربع در حد یک سوم و بسطح 10.94 متر مربع خارج از حد
مغازه شماره 9 و 14  ؛ احداث بالکن چوبی بسطح حدود 12.5 مترمربع  (در حد یک سوم  -

 ( مجاز
برابر خط پروژه شماره 870 بسطح حدود 27.17 متر مربع از عرصه (که حدود 18.01 متر 
 مربع از اعیان است ) در شمال و جنوب در تعریض خیابان 30 و 16 متري قرار دارد

.مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی تقدیم میگردد
در خصوص  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 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/05/01 3/98/22862 بدوي شرکت نفت  
آب و برق 
بلوار امام

3-3-30220-152-1-0-0 120
1

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 201,129,600(دویست و  یک میلیون و  یکصد و  بیست و  نه 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.93  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

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 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/01 3/98/22862 بدوي شرکت نفت  
آب و برق 
بلوار امام

3-3-30220-152-1-0-0 120
1
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 134 مورخه 93/12/23 بصورت سه طبقه 
بر روي مغازه ( با احتساب دو واحد مسکونی و یک باب

مغازه و با استفاده از بند 7 کمیسیون ماده 5 مورخ 93/05/29)به زیربناي کل  423/06  متر  
 .مربع صادر گردیده است

:عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و  برابر سوابق موجود از بابت
  تبدیل پیلوت به تجاري  در همکف بسطح 0/62 متر مربع *--*

 توسعه بنا  در طبقه  اول بمساحت 6/54 متر مربع *--*
توسعه بنا در طبقه دوم بمساحت 0/8 متر مربع بانضمام تبدیل راه پله به فضاي مفید  *--*

بمساحت 0/13 متر مربع
توسعه بنا در طبقه سوم  بمساحت  17/16متر مربع (بسطح 0/16 متر مربع از این  *--*

مقدار مربوط به راه پله و  بمساحت 7/18 متر مربع از این مقدار بصورت
کنسول سراسري  بعمق متوسط 0/76متر بسمت شارع عام می باشد) 

اضافه بناي تراکمی بسطح 68/20 متر مربع بدلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم  *--*
اعطایی

با توجه به راي کمیسیون محترم ماده صد بشماره 3/97/21309 مورخ 97/06/06 محکوم به 
 پرداخت جریمه گردیده

و داراي گواهی عدم خالف بشماره 3/33/51295 مورخ 98/04/04 می باشد
با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی ساختمان و باستناد پالن نقشه برداري ارائه  **----**

: شده
در بالکن بسطح 11/96متر مربع توسعه بنا دارد **---**

در طبقه اول بمساحت 1/45 متر مربع اضافه بناي همزمانساز دارد **--**
در طبقه دوم بسطح 15/48 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح 9/35 **--**

متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع عام می باشد
در طبقه سوم بسطح 0/88 متر مربع کاهش زیربنا دارد (0/88 متر مربع بیشتر به  **--**

کمیسیون اعالم گردیده بود و بستانکار می باشد.)
در زیرشیروانی بسطح 1/04 متر مربع توسعه بنا دارد **--**

طبقه دوم و سوم مطابق پروانه صادره بصورت یک واحد بوده که در حال حاضر هر  **--**
کدام به یک واحد مجزا تبدیل شده و بر اساس آن

تعداد واحد هاي مسکونی در مجموع ساختمان از دو به سه واحد افزایش یافته است
با توجه به افزایش واحد هاي مسکونی و عدم تامین پارکینگ مطابق ضوابط یک  **--**

واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

120
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الزم به ذکر است هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان  *--*
قابل  بررسی مجدد می باشد و تایید نهایی پارکینگ هاي

احداثی با شرط انطباق با ضوابط شهرسازي در زمان صدور گواهی پایانکار انجام خواهد  
.پذیرفت

حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند *--* 
.مراتب جهت دستورات بعدي  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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 168,655,500(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  
پنج هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.27  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/05 3/98/22863 بدوي ایستگاه  
انزلی الله 
ولی 

عصر-8
متري

3-3-10459-43-1-0-0 120
2

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 48**--**
 مورخ 97/04/23 به صورت 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

با زیربناي 407.25مترمربع که بر اساس طرح تفضیلی جدید رشت بار عایت 15.75**--**
.مترمربع عقب نشینی  صادر گردیده است

در حال حاضر با توجه به نقشه بردراي تفکیکی ارائه شده موارد اضافه بناء زیر **--**
:مشاهده گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 5.6مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 5.6مترمربع در طبقه اول و دوم (مجموع **--**

دوطبقه 11.2مترمربع)
با توجه به ضوابط زمان پروانه مشمول کاهش سطح راه پله و تبدیل به بنا مفید نمی **--**

.گردد
مترمربع زیربناي زیرشیروانی به صورت طبقه مازاد  تبدیل به یک اتاق و  19.47**--**

حمام شده است که کمتر از حداقل مساحت مفید واحد مسکونی(35مترمربع) می باشد. (در 
 مجموع در این طبقه داراي 6.35مترمربع کاهش بناء می باشد)

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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، ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 215213 مورخ 94.12.17کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 25000000 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 5,000,000(پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20  0
 

219375  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/04/22 3/98/22870 تجدید 
نظر

طالب  
سربازي-خر
مشهر  

خرمشهر-او
ل

3-3-10371-8-1-0-0 120
3

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 363,000(سیصد و  شصت و  سه 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 66  0.1
 

55000  , 1361 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 167 متر مربع 
 می باشد

داراي اعیان مسکونی ویالیی به مساحت 69 متر مربع بانضمام یک باب مغازه به سطح  *--*
  12 متر مربع می باشد

برابر ضوابط جاري  اعیان مسکونی با مصالح بلوکی کامال در حد تراکم و اعیان  *---*
 تجاري به صورت مازاد بر تراکم می باشد

برابر ضوابط فاقد کسري پارکینگ می باشد *----*
باستناد خط پروژه شماره 595 به تاریخ 95/09/06 به سطح 15.21 متر مربع از  *----*

 عرصه و به سطح 7 متر مربع از اعیان ( مغازه ) در تعریض می باشد
ضمنا در خصوص موارد مشروحه داراي سوابق گزارش تخلف ملک از سوي ناحیه  *-----*
و گزارش غیابی و راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 3/94/14297 به تاریخ 94/07/20 

 می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

اصالحیه با توجه به ارائه مدارك جدید مشخص گردید زیرنا مغازه موجود به سطح  *---*
 20 متر مربع می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 240971 - 
1395 به تاریخ 95/11/24 به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 1,337,249,600(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  هفت میلیون و  

دویست و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 220.43  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/05 3/98/22879 بدوي بلوار امام  
خمینی  
سندي ب 

اول

3-3-30219-8-1-0-0 120
4

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/207  - 96/12/20 بصورت 3.5   -

طبقه در 9 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 1368.77  متر مربع بهمراه انباري در زیرشیروانی . با تائید 16 واحد پارکینگ  . صادر   -

 . گردیده است
در خصوص اضافه بنا در حد اجراي ستون همکف بسطح 80.26 متر مربع داراي راي   -

 . جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده صد و سوابق در واحد خالف میباشند
 . عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري میباشد -

 . طبق نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح زیر است -
- - 

 . کاهش بنا در  همکف بسطح 0.97 متر مربع نصبت به راي کمیسیون -
 . تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 1.09 مترمربع -

افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح مجموعا بسطح 183.33 متر مربع (هر طبقه  -
 بسطح 61.11 متر مربع )

اضافه بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 36.01 متر مربع ( که  بسطح 28.62 متر مربع  -
بصورت انباري بیش از 5 متر مربع )

 . پارکینگ مورد نیاز رعایت گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است -

بر اساس ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي سبز به ازاي هر واحد 10 متر مربع میگردد -  -
 . داراي کسري فضاي باز بسطح 38.55 مترمربع

 . هر گونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح در کمیسیون ماده صد میباشد -
 . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف تقدیم میگردد  -

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
0.5برابر ارزش معامالتی براي تبدیل سایبان به بالکن در طبقه اول، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 7,145,500(هفت میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.61  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 3/98/22880 بدوي خ امام    
شهرك امام 
حسین 

 کوچه نهم

3-3-30409-27-1-0-0 120
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/187 به تاریخ 96/12/12 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 308.05 مترمربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري و اسکلت و سربندي می باشد *---*

در خصوص توسعه بنا در همکف به سطح 0.9 متر مربع داراي سوابق پرداختی در   *----*
داخل منطقه بوده که گواهی عدم خالف به شماره 515188 به تاریخ 97/07/14 صادر گردیده 

 است
رعایت پارکینگ می گردد *-----*

حالیه با توجه به تبدیل سقف سایبان در همکف به بالکن در طبقه اول به سطح  *------*
 4.61 متر مربع درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد را دارد

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 احداث  بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 169,539,000(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  پانصد و  سی و  نه هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.69  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/13 3/98/22886 تجدید 
نظر

چمران  گام  
آب پیکر

3-2-10186-2-1-0-0 120
6

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 45,000,000(چهل و  پنج 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

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 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  801,900(هشتصد و 
 یک هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.32  2
 

303750  , 1386 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/13 3/98/22886 تجدید 
نظر

چمران  گام  
آب پیکر

3-2-10186-2-1-0-0 120
6

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  161,497,600(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  

چهارصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 520.96  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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 253443مورخ 97/12/25 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.817.00.000ریال 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 363,540,000(سیصد و  شصت و  
سه میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 35.67  0
 

1800000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما در اجراي تصمیم شماره 3/97/22165  مورخه 97/11/09 کمیسیون محترم ماده صد 
 : درخصوص میزان دقیق تخلفات صورت گرفته ومیزان عقب نشینی باستحضار میرساند که
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت دو قطعه زمین متصل بهم که یک قطعه به شماره      
پالك ثبتی 90/3439 با عرصه 79/6 مترمربع داراي سند مالکیت ششدانگ  وقطعه دیگر به 

 شماره پالك ثبتی 90/3436به مساحت
عرصه 177 مترمربع  که عرصه آن اوقافی  که مجموع عرصه آنها 256/6 مترمربع اما برابر 
وضع موجود مجموع عرصه دو پالك 247/38 مترمربعداراي سوابق بالمانع به شماره 

3/33/476 مورخه 86/1/21 بصورت یکباب
خانه با زیربناي 100مترمربع  ویکباب مغازه بسطح 18 مترمربع به شغل تاکسی تلفنی داراي  
بالمانع 3/33/476 مورخ 1386/01/21  می باشد ومتعاقبا مالک بدون اخذ مجوزبا حفظ مغازه 

  اقدام به تخریب مسکونی و
احداث بنا بصورت یکباب ساختمان دو طبقه روي پیلوت  واحداث دوباب مغازه دیگر با نوع 
اسکلت بتنی وقدمت سال 1397   را نموده که برابر خط پروژه پیوست به شماره 815 بسطح 

حدود 5 مترمربع از اعیان تجاري
: داراي عقب نشینی می باشد و زیربناي آن شامل 

احداث دو باب مغازه درمحوطه حیاط بازیربناي یکباب دو بر بازیربناي 17/1 مترمربع وباب  -1
دوم بازیربناي 18/57 مترمربع همچنین درباب سوم بسطح 1/32  مترمربع مابه التفاوت بناي 

 . همزمان ساز دارند
همکف بصورت پیلوت وراه پله و3 باب انباري  بازیربناي 192/39  مترمربع با ارتفاع 3/8   -2

 . متر
 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 191/13  مترمربع -3

طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بهمراه تراس غیر مسقف بازیربناي 191/13  مترمربع  -4
 .

براي دو واحد مسکونی ودوباب مغازه احداثی نیاز به 4 واحد پارکینگ بوده که تعداد 3  -5
 .  واحد آن رعایت وکسري یکواحد پارکینگ تجاري دارند

الزم به ذکر است که درخصوص آژانس موجود درسوابق با قید اینکه از محوطه به عنوان 
پارکینگ آژانس استفاده میگردید کسري پارکینگ گزارش نشده  وبا توجه به تغییرات داده 

شده عمال آژانس فاقد پارکینگ
 می باشد براي آن کسري 6 واحد پارکینگ نیز دارند 

ضمنابرابر  خط پروژه پیوست به شماره 815   وانعکاس ملک برروي آن بسطح 5 مترمربع از 
   R121 اعیان تجاریها داراي عقب نشینی  می باشد . وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

120
6
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 براساس ضوابط اصالحی تراکم همکف
مورد استفاده 102/06% وطبقات 195%  مورد استفاده 180%  که از کل بناي احداثی    %65 
بسطح 91/68 مترمربع   مازاد برتراکم  ( 36/99 مترمربع بصورت تجاري وبسطح 54/69  

 مترمربع بصورت مسکونی  )
  . وبسطح 537/96 مترمربع درحد تراکم می باشد . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

                                                           
(********************************************************
*********************************************************

************************************) 
احتراما با عنایت به بازدید مجدد به عمل آمده درخصوص  مغازه آژانس باستحضار میرساند 
که مغازه فوق از حال تاکسی تلفنی خارج وبه بنگاه معامالت ملکی تبدیل گردیده است  که 

کسري 6 واحد پارکینگ آن منتفی
وداراي تابلوي چوبی روي پیشانی به ابعاد حدود 1/3 متر × 4 متر  می باشد وسایر تخلفات   

 صورت گرفته به قوت خود باقی است مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض آقاي علی علیزاده دافچاهی نسبت به راي   صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با 

عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 175215 مورخ 97.9.12 و 
همچنین حضور و توضیحات ایشان درجلسه کمیسیون با اصالح سال وقوع تخلف در 
همکف به سال 1388 و پیشرفت عملیات ساختمانی به تدریج در سالهاي 1390 الی 
1393صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده 
است. با توجه به موارد اعالمی معترض وبا ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري ضمن اصالح سال وقوق تخلف با ضریب 0.1  ارزش معامالتی سالهاي 
فوق الذکر به مبلغ  33,996,090(سی و  سه میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  

نود) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 292.23  0.1
 

1200000  , 1388
 , 1390
 , 1391

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/22 3/98/22887 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا   بن 
بست 4

3-1-10309-403-1-0-0 120
7

 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، ضمن نقض راي بدوي با اصالح سال وقوع تخلف با همان ضریب 

راي بدوي  به پرداخت جریمه به مبلغ  903,348,800(نهصد و  سه میلیون و  سیصد و  
چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 352.44  1
 

1200000  , 1388
 , 1390
 , 1391
 , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 راي اصداري 
کمیسیون بدوي در خصوص کسري پارکینگ تجاري منطبق با موازین قانونی بوده ، 

فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد..

جریمه 50  2
 

162500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/22 3/98/22887 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین 
-شهرك 
صبا   بن 
بست 4

3-1-10309-403-1-0-0 120
7

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن راي اصداري 
کمیسیون بدوي در خصوص 4 باب کسري پارکینگ مسکونی منطبق با موازین قانونی 

بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد..

جریمه 100  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند افرازي سال 178 به صورت یک زمین 
 مشتمل بر 4 باب دکان و یک چشمه اطاق و ایوان به مساحت 268.30 متر مربع می باشد
در خصوص اعیان تجاري به صورت 4 باب مغازه به مساحت 79 متر مربع داراي  *---*
سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به تاریخ 1376/10/06 بوده که پرونده مذکور 

مختومه گردیده است
مالک اقدام به احداث بناي بدون مجوز به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت و یک  *----*

واحد مسکونی در همکف ( سوئیت ) و بدون تخریب واحد هاي تجاري نموده است که در این 
 خصوص صرفا داراي سوابق گزارش می باشد

قدمت بنا برابر گزارشات موجود به سال 1393 بوده و عملیات ساختمانی در  *-----*
مرحله نازك کاري متوقف گردیده است

:  باستناد طرح تفصیلی ملک داراي 2 کاربري می باشد *------*
( به سطح 77 متر مربع )  M114 محدوده واحد هاي تجاري به صورت -1 

  ( به سطح 191.30 متر مربع ) R112 محدو.دهاي بناي مسکونی به صورت -2
باستناد خط پروژه شماره 1208 به سطح 63.70 در تعریض بوده که از این  *---------*
مقدار به سطح 16.40 متر مربع از اعیان تجاري و به سطح 32.10 از اعیان مسکونی و به سطح 

 15.20 متر مربع از عرصه در تعریض می باشد
با توجه به کاربري مختلط و نظر به اینکه واحد هاي تجاري داراي سوابق  *----------*
گزارش و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد ، تراکم گیري بناي 

( دو طبقه بر روي پیلوت ) به     R112  مسکونی بدون مجوز بر اساس کاربري مسکونی و پهنه
 : شرح ذیل می باشد

 % سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استنفاده :78.06 -1
خارج تراکم در همکف به سطح 12.54 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 99.87 متر مربع

 

تراکم مجاز 120 % ------- مورد استفاده : 204.26 % ( بر اساس 2 طبقه بر روي سوئیت  -2
(

خارج تراکم در طبقات اول  و دوم به سطح 121.33 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 
 172.81 متر مربع

 طبقه مازاد ( طبقه سوم و چهارم ) در مجموع به سطح 250.10 متر مربع 2

120
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی  *-------*
 می باشد

بخشی از زیر بنا طبقه چهارم به صورت بام تهرانی به مساحت 62.58 متر  *--------*
 مربع و به صورت مشاعی می باشد

الزم به توضیح می باشد که در گزارشات ارسالی به کمیسیون ماده صد به  *--------*
سال 1373  در خصوص 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري  واحد هاي تجاري ، اظهار نظر 

نشده بود که بدین وسیله اعالم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 56536 - 
1397 به تاریخ 97/03/30 و  جهت  صدور دستورات مقضتی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------*

احتراما به استحضار می رساند برابر تصیمیم  کمیسیون ماده صد به تاریخ 97/03/022 مبنی 
بر اعالم میزان تخلف و عقب نشینی برابر زمان طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف  و ارجاع 

: مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد
برابر خط پروژه ترسیمی واحد نقشه برداري منطقه  و برابر طرح تفصیلی قدیم ( زمان  *--*

: وقوع تخلف )
در مجموع به سطح 33.55 متر مربع از ملک در تعریض واقع شده بوده که به   *----*

 : تفکیک به شرح ذیل می باشد
اعیان تجاري احداثی قدیمی به سطح 14.06 متر مربع در تعریض واقع شده است -1

حد غرب به سطح 15.98 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري  واقع شده بوده که از این  -2
 مقدار به سطح 2.42 متر مربع از اعیان نوساز و باقی از عرصه می باشد

حد شرق به سطح 12.97 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري  واقع شده بوده که از این  -3
 مقدار به سطح 1.18 متر مربع از اعیان نوساز و باقی از عرصه  می باشد

در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي کمسیون ماده صد به شماره 3/97/21534  *---*
به تاریخ 97/07/03 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

با توجه به کاربري مختلط و نظر به اینکه واحد هاي تجاري داراي سوابق گزارش و  *--*

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد ، تراکم گیري بناي مسکونی 
( دو طبقه بر روي پیلوت ) به شرح     R112  بدون مجوز بر اساس کاربري مسکونی و پهنه

 : ذیل می باشد
 %  سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استنفاده :69.24 -1

 خارج تراکم در همکف به سطح 15 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 97.41 متر مربع

تراکم مجاز 120 % ------- مورد استفاده : 173.80 % ( بر اساس 2 طبقه بر روي سوئیت  -2
(

خارج تراکم در طبقات اول  و دوم به سطح 87.34 متر مربع ---- داخل تراکم به سطح 
 194.82 متر مربع

 طبقه مازاد ( طبقه سوم و چهارم ) در مجموع به سطح 250.10 متر مربع 2
با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی  *-------*

 می باشد
بخشی از زیر بنا طبقه چهارم به صورت بام تهرانی به مساحت 62.58 متر  *--------*

 مربع و به صورت اختصاصی می باشد
الزم به توضیح می باشد که در گزارشات ارسالی به کمیسیون ماده صد به  *--------*
سال 1373  در خصوص 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري  واحد هاي تجاري ، اظهار نظر 

نشده بود که بدین وسیله اعالم می گردد

با توجه به تصمیم کمسیون ماده صد مبنی بر اعالم وقوع سال تخلف برابر گزارش  *--*
: کارشناس رسمی ، با توجه به گزارش کارشناس رسمی ( به پیوست )

در سال 1389 در نقشه هاي ماهواره اي وجود فضاي مسقف در حد ساختمان یک اشکوبه با 
سقف شیروانی و بام حلبی در محل استقرار ساختمان محرز بوده ، لیکن در سال 1387 آثار 

 چنینی بنایی به نظر نمی رسد و با جمیع جهات سال وقوع سال 1388 می باشد
با توجه به متن گزارش کارشناس رسمی محترم و نیز زمان بندي صحیح و مهندسی اجراي )
سازه بتنی ، تخلف ساختمانی در سقف اول سال 88 بوده و باقی طبقات از سال 1390 تا سال 

 1393 برابر اظهار نظر مالک در متن گزار کارشناس رسمی ، به طول انجامیده است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي سلمان تراز جعفرآبادي 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف بمساحت 0.01 مترمربع و طبقات 

اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 8.57 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 159,448,500(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  
هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 34.29  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 3/98/22894 بدوي رشت بلوار 
مدرس 

نرسیده به 
جانبازان 

کوچه شهید 
افضلی قریه 
آج بیشه 
روبروي 
مرکز 
آموزش 
مخابرات

3-2-10248-18-1-0-0 120
8

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 95 مورخ 96/04/26 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب  چهار  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی) به زیربناي 650/68 متر مربع
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و برابر پالن نقشه  
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

در طبقات اول الی چهارم  بمساحت 34/28 متر مربع (هر طبقه بسطح 8/57 ) و  *-----*
.در مجموع ساختمان 34/29 متر مربع اضافه بنا خارج از تراکم دارد

.بمساحت 6/51 متر مربع از مساحت زیرشیروانی  کاسته شده است  *-------*
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *---------*

کسري فضاي باز ندارد همچنین تا این مرحله فضاي سبز ایجاد نگردیده  *----------*
است بدیهی است کسري مربوط به اجراي فضاي سبز در زمان پایانکار مورد بررسی قرار 

.خواهد گرفت
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري 
طی نظریه شماره ش ر-248570 مورخ 97/12/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 1،272،600،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 

اعتراض طرفین، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 254,520,000(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  

پانصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 14.41  0
 

3360000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/06/20 3/98/22898 تجدید 
نظر

خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه 
- 12 متري  
  پاستور

3-3-10102-2-1-5-0 120
9

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده 
100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول می باشد
باستناد پروانه و پایان کار صادره  ملک فاقد عقب نشینی می باشد *--*

مالک اقدام به تبدیل پارکینگ مسکونی واحد خود به یک باب مغازه به سطح  *-----*
14.14 متر مربع نموده است که از این مقدار به سطح 12.5 متر مربع پارکینگ مذکور و به 

 سطح 1.64 از فضاي مشاعی می باشد
برابر ضوابط و با توجه به حذف پارکینگ مسکونی ، داراري دو واحد کسري  *------*

 پارکینگ تجاري می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------*
با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از احداث بناي خالف ( مغازه ) که در 

دبیرخانه شهرداري منطقه به شماره 166531 ش ر به تاریخ 97/08/30 به ثبت رسیده است ، 
 اعالم داشته است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی و پاسخ به دبیرخانه کمیسیون ماده صد به حضور 
تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد.    

جریمه 25  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/26 3/98/22912 تجدید 
نظر

خ انصاري   
خ پارس اول 

38 

3-3-10048-53-1-0-0 121
0

توضیحات بازدید احتراما جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی نسقی بشماره 33 مورخ 93/05/25 
بصورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  بهمراه  انباري در زیرشیروانی

با مجموع مساحت 485.79 متر مربع با استفاده از سقف تراکم اعطایی(بسطح 39.89 متر  
. مربع) صادر گردیده است

 (داراي سایبان  بسطح 11.52 متر مربع در تراز کف طبقه اول جهت تامین پارکینگ است) 
 :  در خصوص

. کاهش بنا در همکف بمساحت 5.51 متر مربع-1
اضافه بناء خارج از تراکم و طول 60% در مجموع طبقات اول تا چهارم ( بمساحت 11.88 -2

. متر مربع) هر طبقه حدود  2.97 متر مربع
. کاهش بنا در مجموع زیر شیروانی  به سطح 34.14 متر مربع -  3

. احداث انباري بیش از 5 متر مربع بسطح 0.53 متر مربع در زیرشیروانی - 4
. مقدار اضافه بناي احداثی کمتر از پنج درصد زیربناي پروانه صادره می باشد

. داراي صورت جلسه شماره 17681 مورخ 95/5/5 کمیسیون بدوي  ماده صد میباشند
اکنون با توجه به اتمام عملیات ساختمانی بدلیل عدم تامین فاصله بین ستون جهت تامین 

 ضوابط پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشند
که اقدام به احداث سایبان فلزي متصل به بنا با درب سواره مجزا  در محوطه بسطح حدود 
16.82 مترمربع نموده اند که در صورت صدور راي جریمه توسط کمیسیون محترم ماده صد 

. براي سایبان ,  کسري پارکینگ منتفی میباشد
 . افزایش بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 39.89 متر مربع

.مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 افزایش واحد تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/05/27 3/98/22916 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی-   
ك خوش 
انس- بن 
بست نهم

3-3-30240-57-1-0-0 121
1

در خصوص اعتراض آقاي بیژن ابراهیمی 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 و کاهش سطح راه پله 

و تبدیل آن به بناي مفید ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 
برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  260,167,500(دویست و  شصت 
میلیون و  یکصد و  شصت و  هفت هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 55.95  1.5
 

3100000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/183  - 96/12/08 بصورت 3.5 

طبقه در 4  واحد مسکونی با زیربناي
 .کلی 480.34 متر مربع صادر گردیده است 

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  حدود 7.47 متر مربع -1
.اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه اول بسطح حدود  7.47 متر مربع -2

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه دوم  و سوم  مجموعاً  بسطح  40.5 متر مربع (هر کدام  -3
 بسطح حدود 20.25 متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع طبقه اول تا سوم  بسطح  -4
 0.51 متر مربع.(هر طبقه بسطح 0.17 متر مربع )

افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحد  . (طبقه دوم از یک به دو واحد افزایش یافته 
 است . )

 . فاقد کسري پارکینگ
بسطح 23.49 متر مربع کسري  فضاي باز  و بسطح تقریبی 9.54 متر مربع کسري فضاي  - -

 . سبز دارند
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده و ملزم به رعایت ضوابط طول وتعداد درب میباشند

 . هرگونه تغییر در زمان پایانکار مجدداً قابل ارسال به کمیسیون ماده صد میباشد
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

121
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنابصورت راه پله به بام  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 38,843,000(سی و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  سه هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.53  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/05 3/98/22919 بدوي جاده سنگر 
آب آسیاب 
ك شهید 
علیرضا 
فتحی

3-1-10205-685-1-0-0 121
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/175  مورخ 1396/11/28    -
بصورت 2 اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف )  در یک واحد مسکونی دوبلکس  با زیربناي

 . کلی 379.63 متر مربع  صادر گردیده است  -
 . عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و در حال نازك کاري میباشد -

بر اساس نقشه بردراي ارائه شده با لحاظ راه پله به بام بسطح 12.53 متر مربع که در نقشه  -
 و زیربناي پروانه ساختمانی نبوده و در اجرا اضافه گردیده

 داراي کاهش بنا در همکف بسطح 2.21 مترمربع کاهش بنا   و -
 . در طبقه اول بسطح 8.57 متر مربع کاهش بنا -

همچنین عرض حیاط خلوت  در قسمت پارکینگ در همکف از 2 متر به 3 متر افزایش  -
یافته است و داراي جابجایی سایت بدون افزایش بنا بسطح 3.54 متر مربع در حد زیربناي 

 . پروانه میباشد
 . در اینرمرحله فاقد کسري پارکینگ
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
-------------------------------------------------------------

------
 . رعایت 70%   فضاي باز بصورت پیوسته در حد جنوب میگردد

121
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 

1,852,964,400(یک میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  شصت و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 315.13  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 3/98/22929 تجدید 
نظر

داوودزاده  
- خ شهدا 
خ الهیجان 
داوودزاده

3-2-10071-337-1-0-0 121
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی تجمیعی به **--**
 شماره 186مورخ 96/12/12 به صورت سه طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی

.با زیربناي 709.78مترمربع می باشد**--**
در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد وتا این مرحله به استناد **--**

:نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد اضافه بناء زیر مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت  78.53مترمربع در همکف به صورت پیلوت**--**

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر طبقه به مساحت 69.39مترمربع در مجموع سه **--**
 طبقه 208.17مترمربع مازاد بر تراکم

 اضافه بنا به صورت توسعه زیر شیروانی به مساحت 28.43مترمربع**--**
.تبدیل 6 واحد مسکونی به 9 واحد که از این باب 3 واحد اقزایش اعداد واحد دارد**--**

.واحد کسري پارکینگ دارند 3**--**
.ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد**--**

کسري 98.79 مترمربع فضاي باز با توجه به افزایش تعداد واحد بر اساس ضوابط **--**
 زمان پروانه دارند همچنین با

.توجه به اراایش پارکینگ فضاي سبز حذف گردیده است**--**
در زیر شیروانی 0.77مترمربع انباري بیشتر از 5 متر مربع دارند.(تعداد انباریها 12 **--**

واحد می باشد)
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--***

121
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطایی با اعمال  ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 14,767,200(چهارده میلیون و  هفتصد و  شصت و  هفت 
هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 8.79  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/05/26 3/98/22936 تجدید 
نظر

امین ضرب   
ك علی 

محمدي بن 
بست 
شهریار

3-2-10083-37-1-0-0 121
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 همت نجاري 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 44.62 مترمربع و طبقات اول 

تا چهارم هر یک به مساحت 47.90 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید در همکف وطبقات هر یک به مساحت 2.36 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي 

و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
1,666,694,400(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  شش میلیون و  ششصد و  نود و  

چهار هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 248.02  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/22936 تجدید 
نظر

امین ضرب   
ك علی 

محمدي بن 
بست 
شهریار

3-2-10083-37-1-0-0 121
4

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه  شده توسط متقاضی با توجه به سوابق موجود داراي پروانه ساختمانی  
 شماره 213 مورخ 96/12/20 بصورت 4/5 طبقه بانضمام انباري

در زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی با استفاده از سقف تراکم اعطایی به زیربناي 672/38 
متر مربع صادر گردیده است

عملیات اجرایی ساختمان در حد اتمام سقف آخر (بدون انجام سربندي) بوده و برابر پالن   
:نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت بشرح زیر می باشد

در همکف بسطح 44/62 متر مربع توسعه بنا بانضمام تبدیل راه پله به بناي مفید  *----*
بسطح 2/36 متر مربع

در طبقات اول تا چهارم هر طبقه بسطح 47/90 متر مربع (در مجموع 4 طبقه  *------*
 بسطح 191/60 متر مربع) توسعه بنا بانضمام تبدیل راه پله به بناي مفید در هر طبقه

بسطح 2/36 (در مجموع چهار طبقه بسطح 9/44 متر مربع ) 
تا این مرحله با توجه به پالن نقشه برداري و معماري ارائه شده فاقد کسري  *-------*

پارکینگ است بدیهی است (با توجه به عدم اجراي درب،کف سازي و ...  در همکف)
تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی  در زمان پایانکار انجام  

خواهد پذیرفت
بدلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی بسطح 8/79 متر مربع اضافه  *--------*

بناي تراکمی دارد
 حالیه مالک درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ضریب2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 825,014,400(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون و  چهارده هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 122.77  2
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/06/05 3/98/22938 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
خبرنگار

3-1-10002-42-1-0-0 121
5

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 28.67 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 48,165,600
(چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 28.67  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 139  - 1395/11/27  بصورت 4.5    -

طبقه در 2  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي
کلی 359.05  متر مربع  با  سایبان بسطح 7.44 متر مربع در همکف جهت پارکینگ ,  با   - 
استفاده از سقف تراکم اعطایی در طبقات بسطح 28.67 متر مربع  , مربع صادر گردیده است

  .
 . عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت  کاري میباشد  -
 . تراکم مجاز 50 %  در همکف  و 120+5  % در طبقات -

 % مورد استفاده 66.40 %    - طبقات 241.69 -
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند  -

اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  حدود 18.06 متر مربع  ( از مقدار فوق بسطح  -1 
1.60 متر مربع عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت بصورت سایبان جهت پارکینگ بوده و فاقد 

 اشرافیت است )
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا چهارم  بسطح حدود 94.44 متر  - 2 

مربع
(هر طبقه بسطح حدود 23.61 متر مربع)   

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف  1.51 متر مربع و طبقات  -  3
هر کدام 2.19 متر مربع (مجموعاً بسطح 10.27  متر مربع ) ضمناً عرض باقیمانده راه پله در 

 . هر طرف 1.10 متر میباشد
.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 28.67 متر مربع -  4

 .  کاهش  بنا در زیر شیروانی -  
 . رعایت پارکینگ گردیده -

----------------------------------
داراي گزارش مجري  پروژه (خانم پیمانه مهرپورشاد ) مبنی بر شروع عملیات ساختمانی   -

 . بشماره 66031 مورخ 97/04/11 (ثبت دبیرخانه شهردراي) میباشند
 . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

121
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  
1.75برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 485,217,600(چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هفده هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.52  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/28 3/98/22940 بدوي شهدا -  
دیانتی  بن 
بست چهارم

3-3-10121-18-1-0-0 121
6

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 214,116,000(دویست و  چهارده میلیون و  یکصد و  شانزده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 127.45  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه  ساختمانی بشماره 88  - 95/08/16   و تمدید پروانه مورخ 
1396/08/08  بصورت 4.5  طبقه در 4   واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی و 

 سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ
با زیربناي  کلی 551.34  متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 127.45  متر  

. مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

 :اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 7.48 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
75.04 متر مربع

(هر طبقه بسطح حدود 18.76 متر مربع)
.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 127.45  متر مربع - 3

 .  کاهش سطح  زیرشیروانی  بمساحت 1.76 مترمربع  - 
 .  تراکم مجاز   =   50 %    -    120 %    +   5 % تشویقی آسانسور  -

 .   % مورد استفاده  =  58.65  %  -   237.04  -
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

داراي گزارش تخلف ناظر سازه  جناب آقاي مهندس علیرضا شریفی پور املشی بشماره  -
پروانه 11/300/01414  , ثبت دبیرخانه شهردراي منطقه  بشماره 187512  مورخ 97/09/28  

 . میباشند
  . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

121
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  657,921,600(ششصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  

یک هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 130.54  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/06/05 3/98/22942 تجدید 
نظر

میدان  
مصلی - خ 
رجایی  نهم

3-1-10003-4-1-0-0 121
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/46   مورخ  97/04/23  بصورت  

 3.5  طبقه در 3  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی
کلی 555.05  متر مربع مربع صادر گردیده است  .  عملیات ساختمانی در حال اجراي سفت  
کاري  میباشد . برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح 

:ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  حدود 26.77 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح حدود   -2
66.18  متر مربع

(هر طبقه بسطح حدود 22.06 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  تا طبقه سوم  -3

بسطح 37.59  متر مربع. ( همکف بسطح 9.27 متر مربع و طبقات هر کدام بسطح 9.44 متر 
 مربع )

.کاهش سطح راه پله به بام بمساحت حدود 34.44 متر مربع 
 . فاقد کسري پارکینگ

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

121
7

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 86.27 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ 144,933,600(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و  سی و  سه هزار 

و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 86.27  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/06/05 3/98/22943 تجدید 
نظر

کمربندي 
خرمشهر-بل
وار شهداي 
گمنام 

-کوچه 6

3-3-10459-14-1-0-0 121
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  513,172,800(پانصد و  سیزده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  

هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.82  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 124 به تاریخ 95/11/03 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 349.73 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

 اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 23.12 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 75.81 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

25.27 مترمربع )
توسعه راه پله به بام به سطح 2.89 متر مربع  -3

در هنگام صدور پروانه به سطح 86.27 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم ) *--*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو با توجه به ضوابط می گردد ( مجاز : 3 لنگه  *----*

 درب 3 متري ---- احداثی  : دو لنگه درب 4 متري )
رعایت نماي جانبی مناسب می گردد *-----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

121
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در 
پرونده  و با درنظر گرفتن موارد نقص شعبه محترم 14 تجدید نظر دیوان عدالت اداري 
(شعبه سی و یکم سابق) و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري جهت احراز سال 

وقوع تخلف و وصول نظریه کارشناسی تحت شماره 11976مورخ 98.01.31 مبنی بر 
اینکه سال وقوع تخلف 1391 میباشد با وارد دانستن اعتراض معترض و با محلوظ قرار 

دادن تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با اصالح سال وقوع تخلف  1395 به 1391 
نسبت به متراژ 143مترمربع با حفظ همان  ضرایب ( 1 برابر ارزش معامالتی در رابطه با 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم) جمعاً به مبلغ 114,400,000(یکصد و  چهارده میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 143  1
 

800000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 3/98/22945 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر 

داخل کوچه 
شهر شادي 
بعد از کوچه 
کاج 3 
کوچه 10 
متري 

آخرین خانه 
دست راست

 

3-3-10373-156-1-0-0 121
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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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 475.50 متر 
 مربع می باشد

داراي اعیان احداثی با مصالح بلوکی و به صورت نیمه ساخت که در مرحله اتمام  *---*
سربندي و دیوار چینی متوقف گردیده است

 اعیان مسکونی به صورت دوبلکسی و با زیر بناي  143 متر مربع می باشد *----*
ملک مذکور برابر طرح تفصیلی در محدوده قانونی شهر و در کاربري فضاي سبز  *-----*

واقع گردیده است   G213 و پهنه
 با توجه به نوع پهنه اعالمی ، کل اعیان به صورت خارج تراکم می باشد *------*

باستناد واحد نقشه برداري و خط پروژه امکان برداشت و تهیه خط پروژه به  *-------*
  دلیل نسقی بودن ملک و قرار گیري در کاربري فضاي سبز میسر نمی باشد

تامین یک واحد پارکینگ می گردد *--------*
مراتب جهت صدور دستورات مقضتی به حضور تقدیم می گردد

*----------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون ماده صد ( شعبه 2 ) به شماره 

: 3/98/22837 به تاریخ 98/04/12 مبنی بر اینکه
برابر گزارش کارشناسی رسمی دادگستري به شماره 11976 به تاریخ 98/01/31 و اعالم سال  

، وقوع تخلف به 1391 اعالم گردیده شده است
سال وقوع تخلف برابر گزارش اشاره شده از سال 1395 به 1391 در گزاراش و فرم تحلیل  

خالف تغییر یافت
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 خصوص تخلف ساختمانی آقاي احمدجمالی و شرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی برتبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه  به مساحت 17.17

مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و برابر نظریه کارشناسی به شماره 
69595 مورخ  98.04.27 ارزش سرقفلی مکان موصوف به مبلغ 1.550.000.000 ریال 

تعیین  فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداریها حکم به پرداخت جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفلی مذکور به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 17.17  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/27 3/98/22950 بدوي شهدا پشت  
قنادي 
گلستان 
باالتر از25 
متري 
شمالی 

متحدین-نب
ش ك 

بیست ویک

3-3-10245-2-1-0-0 122
0

در خصوص یک  واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک و نیم 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 20 به تاریخ 96/02/18 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با زیربناي 

751.38 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد  *---*

در محله اتمام سفت کاري  در خصوص افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق  *----*
: گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 6.61 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع  به سطح 103.76 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

25.94 مترمربع )
توسعه بنا انباري هاي احداثی  در زیرشیروانی به سطح 9.13 متر مربع -3

توسعه راهرو و راه پله منتهی به انباري در زیر شیروانی به سطح 2.35 متر مربع -4
در هنگام صدور پروانه به سطح 14.66 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5

افزایش تعداد واحدها از 7  به 8  واحد -6
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد  -7

کسري پارکینگ مسکونی می باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه چهارم از یک واحد به دو واحد مسکونی  و  -8

 زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 39.95 متر مربع

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده *--*
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 17.17 متر مربع  -1

 اضافه بنا همزمان ساز به سطح 3.64 متر مربع -2
اضافه بنا همزمان ساز در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 14.56 متر مربع ( هر  -3

طبقه به سطح 3.64 متر مربع )
اضافه بنا همزمان ساز در زیر شیروانی به سطح 4.99 متر مربع ( به صورت توسعه راه پله  -4

 به بام )
 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

122
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 17.09 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 28,711,200
(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  یازده هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 17.09  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/06/05 3/98/22956 بدوي تازه آباد -  
خ شهدا  ك 
بهشتی-نب
ش بن سوم

3-3-10176-37-1-0-0 122
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 یک  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

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 524,428,800(پانصد و  بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست 
و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 78.04  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره   154مورخه 96/10/10
   می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 17/09  مترمربع بصورت  4 طبقه روي 

پیلوت در
واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت 8 باب انباري  بازیربناي کل 846/03   مترمربع    8
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري  است  برابر نقشه برداري ارائه شده  

 : برخالف مدلول پروانه داراي
. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 1/45 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 5/07 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -2
.  برتراکم وعرض راه پله 1/1 متر می باشد

. افزایش بناي مازاد برتراکم در  طبقه اول  بسطح 16/04   مترمربع -3
افزایش بناي مازاد برتراکم در  طبقات دوم الی چهارم  بسطح 51/12مترمربع ( هرطبقه    -4
17/04   مترمربع)  وعرض راه پله 1/1 متر می باشد که از مقدار فوق بسطح یک مترمربع 

 درهرطبقه بصورت
.   عدم رعایت پخ مربوطه ( کنسول غیر مجاز   در ارتفاع  5/5 متري )می باشد

کاهش سطح راه پله درطبقات بسطح 4/36 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد   -5
برتراکم ( هرطبقه 1/09 مترمربع ) .الزم به ذکر است که با توجه به تغییر ات داده شده 

 ودرآرایش پارکینگها چنانچه
پس از اجراي کفسازي ونماسازي ستونها عرض نفررو کمتر از 1/2 متر باشد در زمان صدور 

 . گواهی پایانکار  کسري پارکینگ اعالم خواهد شد
همچنین در زیرشیروانی بسطح 2/6 مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه درخواست صدور 

 . گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

نگارش گزارش توسط کارشناس اسبق ( ابراهیمی ) صورت پذیرفته وهر گونه مغایرت  *-*
در زیر بنا در مراحل اتی با ارائه نقشه برداري وضع موجود متعاقبا اعالم می گردد

 به جهت تکمیل فرم تحلیل خالف 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 3 رشت به طرفیت خانم لیال رضا زاده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث انباري بدون مجوز شهرداري به مساحت 10.68 

مترمربع در حد تراکم ، و دیوار گذاري بطول 24.70 متر ، 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 5,193,600(پنج میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 35.38  0.1
 

1800000  , 1398 دیوار گذاري 1398/05/27 3/98/22958 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا (ع) خ 
ذات اصغر 
نبش 

مجتمع 240
 واحدي امام 

رضا

3-3-10385-80-1-0-0 122
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده قطعه زمینی 
است بمساحت 207 متر مربع که

باستناد پالن نقشه برداري ارائه شده (مطابق سوابق) مساحت عرصه برابر با 209/62 متر 
 مربع بوده که با توجه به خط پروژه شماره 595  بمساحت

.متر مربع از آن در مسیر تعریض کوچه 6 متري حد شمال قرار دارد 0/22
همچنین الزم به ذکر است مالک بدون اخذ مجوز اقدام به دیوار گذاري حدود شمالی و غربی 

بطول 24/70 متر مربع پیرامون عرصه نموده
و آنرا بصورت محصور در آورده و درون آن انباري بمساحت 10/68 متر مربع احداث نموده که 

در حد سفت کاري می باشد
داراي گزارش جاري بشماره 522759  به تاریخ1398/04/20 جهت استعالم اداره برق می 

.باشد
حالیه درخواست  کارشناسی ملک  را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:41زمان 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 مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 72405 مورخ 98/05/01کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 

ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  761,250(هفتصد و  شصت و  یک 
هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.45  0.5
 

50000  , 1365 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/28 3/98/22971 بدوي خیابان  
الهیجان - 
شهدا- 
اسدي - 
هفتم  بن 
سوم

3-3-10294-31-1-0-0 122
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 

180,700(یکصد و  هشتاد هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.14  0.1
 

50000  , 1365 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر سند به مساحت عرصه 52  
 : مترمربع داراي سند افرازي درسال1381 مشتمل بر یکباب ساختمان دو طبقه بازیربناي

 .  همکف بصورت راه پله ویکواحد مسکونی بازیربناي 41/48مترمربع -1
طبقه اول بصورت سالن بازیربناي 25/11 مترمربع   کال دریکواحد مسکونی با نوع اسکلت  -2
بلوکی وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال     1365 می باشد که بدون اخذ مجوز 

 احداث گردیده
ضمنا برابر خط پروژه پیوست به شماره1810 کوچه بصورت  8و10 متري وبسطح 16/08

مترمربع از وضع موجود داراي عقب نشینی که از اعیان می باشد . حال با عنایت به عرصه 
 %باقیمانده سطح اشغال همکف 60

مورد استفاده 115/47%  که از کل بناي موجود بسطح حدود 36/14  مترمربع درحد تراکم 
. وبسطح 30/45 مترمربع مازاد برتراکم وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد

  . حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي عباس بیژن نساز مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 14.26مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 8.59 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 9.25 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 784,392,000(هفتصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 93.38  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/22979 بدوي ژاندارمري   
شهرك 
استقالل   
کوچه آزاده  
  فرعی دوم

3-2-10097-19-1-0-0 122
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درخصوص احداث  سایبان (بارانداز) متصل به سازه اصلی به مساحت 5.61  مترمربع به 
دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي به استناد تبصره یک ماده صد قانون 

شهرداري حکم به تخریب و اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد و در خصوص 
یک باب کسري پارکینگ مسکونی  بمساحت 25 مترمربع ، به استناد تبصره 5 ماده 

صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 30.61  2
 

1220000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارئه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  3/97/92 مورخ 1397/07/11
 بصورت  3/5 طبقه  در 3 واحد مسکونی  بانضمام  انباري در زیر شیروانی

با زیربناي کلی 520/83 متر مربع   میباشد.عملیات ساختمانی در همکف  در  سفید کاري   
 .میباشد
: که از بابت

اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 19/87 متر مربع ( که از این مقدار   بسطح 5/61 متر مربع  -
مربوط به سایبان ( بارانداز) متصل به سازه اصلی (به عمق  متوسط حدود2 متر) میباشد)

اضافه بنا در  طبقات اول الی سوم بسطح 42/78   متر مربع ( هر طبقه 14/26 متر مربع) -
کاهش سطح راه پله  در طبقه  همکف و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 8/59 متر مربع (  -
عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و موقعیت قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه 

فرق کرده است)
کاهش سطح راه پله  در طبقه  اول الی  سوم  و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 27/75 متر  -
مربع ( هر طبقه  بسطح 9/25 متر مربع) ( عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و موقعیت 

قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه فرق کرده است)
. کاهش زیربنا در زیر شیروانی بسطح 27/47 متر مربع  نسبت به پروانه صادره -

با توجه به اینکه قسمتی از پارکینگ ، در زیر  سایبان  اشاره شده  فوق قرار داشت     - 
 داراي یک واحد کسري پارکینگ  میباشد

داراي کسري حد نصاب فضاي باز  بسطح  27/78 متر مربع میباشد  - داراي کسري فضاي -
..سبز  بسطح 14/70 متر مربع میباشد

داراي  راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/98/22979 مورخ 1398/05/26  مبنی بر تخریب 
.سایبان ( بارانداز ) و  مابقی  جریمه میباشد

حالیه در بازدید مجدد مورخ 1398/06/12  متقاضی  اقدام به تخریب سایبان نموده و با ارائه 
. نقشه و پالن معماري  با چیدمان  پارکینگ جدید  موارد زیر مشاهده گردید

 با توجه به تخریب سایبان اضافه بنا در همکف بسطح 14/26 میباشد  -1
اضافه بنا در  طبقات اول الی سوم بسطح 42/78   متر مربع ( هر طبقه 14/26 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله  در طبقه  همکف و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 8/59 متر مربع  --3
( عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و موقعیت قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه 

فرق کرده است)
کاهش سطح راه پله  در طبقه  اول الی  سوم  و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 27/75  --4
متر مربع ( هر طبقه  بسطح 9/25 متر مربع) ( عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و 

موقعیت قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه فرق کرده است)
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. کاهش زیربنا در زیر شیروانی بسطح 27/47 متر مربع  نسبت به پروانه صادره -5
فاقد کسري پارکینگ میباشد.( با شرط اینکه انباري شماره 1 با پارکینگ شماره 1 و  -6

انباري شماره 2 با پارکینگ شماره 3  مختص یک واحد باشند)
داراي کسري حد نصاب فضاي باز  بسطح  18/66متر مربع میباشد  و  داراي کسري --7

..فضاي سبز  بسطح 14/31 متر مربع میباشد
 سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال مورد استفاده 68/29% میباشد

گزارش  ناظر   معماري  طبق نامه که بشماره 174729  مورخ 1397/09/12  ( ثبت دفتر  
. شهرداي منطقه)در مرحله  پی کنی  با توسعه بنا گزارش گردیده است

گزارش  ناظر   سازه   طبق نامه که بشماره 167075  مورخ  1397/08/30 ( ثبت دفتر  
. شهرداي منطقه) در مرحله  گودبرداري  گزارش گردیده است

ضمنا با توجه به فرم شروع عملیات و پیشرفت عملیات و پالن معماري ارائه شده ناظرین 
.سازه و معماري  ساختمان  عوض گردیده است

حالیه متقاضی درخواست بررسی و کارشناسی مجددرا با توجه به جیدمان جدید پارکینگ را 
..دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی  تقدیم حضور میگردد

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 

641,020,800(ششصد و  چهل و  یک میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 95.39  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/02 3/98/22983 تجدید 
نظر

بوستان  
ملت 

احمدزاده 
علیزاده - 
متقی - بن 
پورقاسم

3-2-10095-35-1-0-0 122
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  در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 6 واحد  با توجه به رعایت تعداد  
پارکینگ ها, ؛ پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد   مشمول هیچ یک از 
تباصر ماده صد نبوده فلذا به رد آن اظهارنظر و حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی 

صادر و اعالم می گردد.لذا راي بدوي عیناً تائید میگردد.

ردتخلف 2 3360000  , 1397 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی  بشماره 3/97/15 مورخ 
1397/02/31  بصورت  3/5 طبقه  در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیر 

 بناي 620/07 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد شروع دیوار چینی میباشد و طبق نقشه تفکیکی ارائه شده توسط 

.متقاضی  موارد زیر مشاهده گردید
 اضافه بنا در همکف  بسطح 16/90 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول  تا سوم بسطح 70/62 متر مربع ( هر طبقه  23/54 متر مربع) -2
 اضافه بنا در زیر شیروانی 7/87 متر مربع -3

افزایش تعداد واحد از یک واحد به دو واحد در هر یک از طبقات دوم و سوم ( کل  -4
ساختمان از 4 واحد به 6 واحد  افزایش یافته است)

در بهاي پارکینگ و دیوار چینی جانبی محوطه صورت نگرفته است. و با توجه به ضوابط    -5
 ، پارکینگ و طول دربهاي مورد نیاز

نیاز  به 6 پارکینگ میباشد که 7 پارکینگ تامین  نموده است ( پارکینگ شماره هاي 1و2 
.نسبت به هم داراي تزاحم و براي یک واحد میباشد)

با توجه  به افزایش بنا و افزایش تعدا واحد بسطح 55/04 متر مربع کسري فضاي باز را  -6
.دارند

با توجه به عدم اجراي فضاي سبز تا این محله در خصوص کسري فضاي سبز اظهار نظر  -7
.نمیتوان نمود

 رعایت ارتفاع پیلوت و ورعایت عقب نشینی مطابق  پروانه در زمان پایانکار الزامی است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
.با توجه به  پالن معماري ارائه شده بسطح 47/81 متر مربع کسري فضاي سبز دارند***

***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  تجدید نظر بشماره 3/98/22983 مورخ  ***
***.1398/06/02 را دارند. مراتب جهت تکمیل فرم تحلیلی درآمدي تقدیم 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 بناي مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی ،  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 راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 92.82  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/22984 تجدید 
نظر

 
کردمحله-

ك 
صوفی-خ 
  رسالت

3-2-10178-18-1-0-0 122
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در خصوص اعتراض آقاي امین صداقت  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  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 9.63 مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 9.92 مترمربع، ضمن نقض راي 
بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.5 به 1 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 

مبلغ  132,350,400(یکصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 39.39  1
 

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 مکان تعرفه  شده  توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 3/97/19  به 
تاریخ 97/03/12 به صورت 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 824/55 متر مربع می 

 باشد
عملیات ساختمانی در حد اتمام سقف چهارم و اجراي انباري ها می باشد و با توجه به پالن 

:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
در طبقه همکف بسطح 14/04 متر مربع توسعه بنا دارد ضمنا بسطح 9/63 متر  *------*

مربع از فضاي راه پله تبدیل به فضاي مفید پیلوت شده است
در طبقه اول تا سوم در هر طبقه بسطح 26/26 متر مربع اضافه بنا دارد (در  *------*

مجموع سه طبقه بسطح 78/78 متر مربع) بانضمام تبدیل 9/92 متر مربع
از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی در هر طبقه (در مجموع سه طبقه بسطح 

29/76 متر مربع)
در زیر شیروانی با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله بسطح  *---------*

20/22 متر مربع کاهش زیربنا دارد
الزم به ذکر است مالک مجاز به احداث سه درب سه متري مطابق ضوابط می *---------*
باشد که بجاي آن با توجه به پالن معماري ارائه شده یک درب سه متري و یک درب 4 متر 

 جانمایی شده
.که هنوز اجرا نشده است و تاثیري در پارك حاشیه اي ندارد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است هر گونه مغایرت  *--------*
احتمالی پس از اجراي کامل ساختمان در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

با توجه به توسعه بناي انجام شده و مطابق پالن معماري پیوست بمساحت  *----------*
25/26 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بسطح حدود 45 متر مربع کسري حد نصاب

فضاي سبز دارد (هنوز اجرا نشده است)
.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند *--------------*

.مراتب جهت  دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 میزان تخلفات ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري ها در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

به مبلغ 120,938,750(یکصد و  بیست میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  
هفتصد و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 31.21  1.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/22986 بدوي فلسطین  
زمینهاي 
 نهضت

3-2-10224-220-1-0-0 122
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 76 مورخ 97/06/12 در 2/5 طبقه ( با 
.احتساب دو واحد مسکونی ) به زیربناي 315/79 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی  در حد پایان سفت کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد حالیه  
:برابر پالن معماري  ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 10/35 متر مربع-1
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 20/70 متر مربع (هر -2

 طبقه بسطح 10/35 متر مربع) می باشد
بمساحت 0/16 متر مربع توسعه بنا در راه پله به بام دارد -3

اضافه بناي موجود بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است که تایید نهایی پارکینگ هاي  - 5

احداثی پس از اجراي کامل ساختمان در زمان پایانکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هر 
 گونه مغایرت

.در آن مرحله با ارائه پالن نقشه برداري تفکیکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
تا این مرحله فاقد کسري فضاي باز بوده و در خصوص کسري حد نصاب فضاي سبز در  -6

.مرحله پایانکار اظهار نظر می گردد
با توجه به نامه  ناظر سازه ثبت در دبیرخانه منطقه سه بشماره 179519 مورخ 97/09/18  -7

شروع عملیات ساختمانی و احداث بنا بر خالف مدلول پروانه
.ثبت و گزارش شده است 

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.50 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5,166,000,000(پنج میلیارد و  یکصد و  شصت و  شش 
میلیون ) ریال صادر مینماید

جریمه 1025  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/20 3/98/22988 بدوي پشت صدا  
وسیما بلوار 
چمران بن 
بست 
نوروزي

3-1-10012-10-1-0-0 122
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص تبدیل مسکونی به تجاري  با ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 11,739,840,000(یازده میلیارد و  هفتصد و  سی و  نه میلیون و  هشتصد و  

چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 1397.6  2.5
 

3360000  , 1397 بناي غیرمسکونی غیرمجاز در 
کاربري مغایر

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد  با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 3,809,971,200(سه میلیارد و  هشتصد و  نه 
میلیون و  نهصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 566.96  2
 

3360000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  167  مورخه 
96/11/11 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت 3 طبقه روي پیلوت 

 ودوباب مغازه بسطح تجاري 54/5 مترمربع
در 3 واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  928/45   مترمربع  
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري و بدون دیوارچینی مبلمان داخلی   است 

 وبا عنایت به اینکه تاکنون دیوارچینی داخلی
انجام نشده براساس نقشه اجرایی ارائه شده تصمیم به استفاده از کل طبقات بعنوان اداري ( 

 : کانون وکالي دادگستري ) رادارند  وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 69/7 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات مجاز ( اول الی سوم ) بسطح 209/1  مترمربع (  -2
 . هرطبقه 69/7  مترمربع )

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتراکم تعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح 288/16  -3
 . مترمربع

با توجه به تغییرات داده شده ودرصورت حذف مسکونی وتبدیل آن به اداري به ازاي هر   -4
25 مترمربع زیربنا نیاز به یکواحد پارکینگ بوده که براي سطح اداري فوق نیاز به 47 

 پارکینگ اداري و2  واحد پارکینگ تجاري
مجموعا نیاز به 49 واحد پارکینگ می باشد که 8  واحد آن رعایت وکسري تعداد 41 واحد 
 .  پارکینگ اداري وهمچنین بسطح 1397/6 مترمربع تبدیل بناي مسکونی به اداري دارند

ضمنا درزیرشیروانی انباریها حذف وبسطح 24/81 مترمربع کاهش بنا دارند  .حالیه 
 . درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

122
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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 32.04 مترمربع با ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 53,827,200

(پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 32.04  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/06/23 3/98/22989 بدوي پل عراق  
روبروي 
نیروي 
دریایی 

کوچه شهید 
رجائی 

کوچه دهم 
و یازدهم

3-1-10006-26-1-0-0 122
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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 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 830,667,600(هشتصد و  سی میلیون و  ششصد و  شصت و  
هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.27  1.75
 

3360000  , 1396 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 156**--**
مورخ 95/12/24 به صورت 3.5طبقه در 3واحد مسکونی

با زیربناي 450.18مترمربع که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت 32.04 **--**
.مترمربع صادرگردیده است

در زمان بازدید ساختمان در مرحله بهره برداري بود (پروانه فاقد اعتبار می باشد)**--**
با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد تخلف زیر بیشتر **--**

: از 5% پروانه مشاهده گردید
در طبقه همکف  به مساحت 33.16مترمربع اضافه بناء خارج از تراکم و خارج از طول **-**

.60%  به صورت پیلوت دارند
در طبقات اول ،دوم و سوم به مساحت 99.48مترمربع اضافه بناءخارج از تراکم و **--**

خارج از طول 60%  به صورت مسکونی دارند(هرطبقه 33.16)
.در مجموع ساختمان 132.64مترمربع توسعه بناء دارند**--**

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 8.63**--**
مترمربع(در طبقات 2.75مترمربع و در همکف 0.38مترمربع)(عرض موجود  راه پله  1.10متر 

می باشد.)
 عدم رعایت سقف تراکم اعطائی به مساحت 32.04مترمربع**--**

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 2.35مترمربع**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

.پروانه فاقد عقب نشینی صادرگردیده است**--**
با توجه به ضوابط مجاز به احداث دو درب 3متري در حد جنوب بوده که یک درب **--**

.4متري اجرا و در پارك حاشیه اي تاثیري ندارد
داراي گزارش مرحله اي ناظر معماري  به شماره 57048مورخ 96/03/27 در مرحله **--**

 سقف اول در خصوص تخلف ساختمانی
داراي گزارش مرحله اي ناظر سازه   به شماره 57476مورخ 96/03/27 در مرحله **--**

سقف اول در خصوص تخلف ساختمانی
داراي گزارش مرحله اي ناظر معماري  به شماره 159791مورخ 96/08/11 در مرحله **--**

 نماسازي در خصوص تخلف ساختمانی
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

122
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 به منظور بررسی استحکام بناي ساختمان و ارزیابی مغازه ها، قرار ارجاع 
امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 174760 مورخ 

96.09.01 و شماره 75746 مورخ 98.05.06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر 
تأیید استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 110،000،000 ریال، در خصوص دو 
باب مغازه به مساحت 44.71 مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده 

100 قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
22,000,000(بیست و  دو میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 44.71  0
 

303750  , 1384 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/26 3/98/22991 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار ولی 
عصر پشت 
پمپ بنزین 
فرزانه جنب 
نانوائی 
 لواشی

3-3-10416-7-1-0-0 123
0

در خصوص بناي مسکونی به مساحت  66.66 متربع ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 20,247,975(بیست میلیون و  دویست و  چهل و  هفت هزار و  

نهصد و  هفتاد و  پنج)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 66.66  1
 

303750  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,593,750(هفت 

میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می گردد.

جریمه 25  1
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي سال 62 به صورت یک 
 باب مغازه سه دهنه فاقد مساحت  بر روي مسیر رودخانه

که  از بابت احداث بدون مجوز یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 45.60مترمربع (با توجه  
 به گزارش کارشناس  قدمت سال 74 )وپشت آن

یک دستگاه ساختمان دو طبقه شامل همکف یک باب اطاق و سرویس به مساحت 24
مترمربع و طبقه اول به مساحت 24متر مربع

و زیرشیروانی به مساحت 23.10متر مربع با مصالح آجري(بنائی) و (با توجه به گزارش  
کارشناس  قدمت سال 84) با یک واحد کسري پارکینگ مسکونی

داراي راي تخریب کمیسیون ماده 100 به شماره 11158مورخ 17-7-84 بدلیل عدم پیگیري  
 .و عدم رعایت اصول شهرسازي می باشد

متعاقباً با توجه به آخرین دادنامه  دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 299مورخ 89/10/27
 راي بر نقص حکم  قطعی شده کمیسیون بدوي

و رسیدگی مجدد به کمیسیون جانشین صادر گردیده است در حال حاضر با توجه به مراجعه  
 متقاضی و بازدید از محل و ارائه پلالن معماري

:و نقشه برداري  در عرصه به مساحت 72/59 مترمربع موارد زیر رویت گردید
طبقه همکف مشتمل بر دو باب مغازه  به مساحت 44/71مترمربع با مصالح آجري و ارتفاع -

 3/5متر که با توجه به قدمت نصب کنتور
و مطالعه محتویات پرونده با قدمت سال 1366 بوده و درسال84(پس از برف) با تعمیرات 

.کلی و افزایش ارتفاع سربندي آن تعویض گردیده است
پشت مغازه مشتمل بر یک دستگاه ساختمان دو طبقه به انضمام زیر شیروانی در یک واحد -

با مجموع مساحت 66/66مترمربع
که همکف به صورت آشپزخانه و سرویس و طبقات به صورت خواب با مصالح آجري می  

.باشد که در سال 84 احداث گردیده است
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 84 دارند-

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد  -
با توجه به خط پروژه شماره 546 پیوست نهر موجود خشکیده وبه کوچه تبدیل شده **

است و
وضع موجود 18/70مترمربع در تعریض کوچه 8متري حد شرق و پخ اتصالی به خیابان 45 

.مترانزلی قرار دارد
با توجه به طرح تفضیلی جانمائی ملک در محدوده مسافري ثبیت شده قرار دار و کال خارج 

.از تراکم می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 عینا تایید میگردد.

ردتخلف 1 1800000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/05/26 3/98/23001 تجدید 
نظر

ماهی  
رودخان - 
شیر آب - 
خیابان 
همتی  
 هفتم

3-3-10109-71-1-0-0 123
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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 3,360,000(سه میلیون و  سیصد و  شصت هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 3.2  1.5
 

700000  , 1397 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 67,500,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ارائه شده  برابر سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه و محوطه مفروزي **--**
بمساحت 126.75 متر مربع که از بابت  85.83 متر مربع  بناء داراي بالمانع شماره 

 3/33/21496 مورخ 1375/11/28
که پس از بالمانع فوق با توجه به  توسعه بناء مسکونی بدون مجوز  در نیم طبقه  **--**
بمساحت حدود 38.33 متر مربع بدون کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون و پرونده 

.مختومه در واحد خالف می باشد
با توجه به خط پروژه شماره   664 به مساحت 26.5مترمربع از عرصه در تعریض  **--**

.بوده که از این مقدار13.5مترمربع از اعیان ملک می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده و بازدید انجام شده **--**
یک چشمه حمام در طبقه اول بدون مجوز در سال 97 به مساحت 3.2مترمربع  احداث 

.گردیده است
و ملک به دو واحد مجزا  در سال 97 تقسیم گردیده است.که یک واحد کسري **--**

.پارکینگ دارند
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 23001مورخ  **--**

 98/05/26 مبنی جریمه می باشد که
با توجه به بازدید انجام شده مالک درخواست اعاده ملک به وضعیت سابق و به **--**

 صورت یک واحد را دارند که در این خصوص
توضیحات الزم به ایشان داده شد که پس از اجراي بازشو و تبدیل به یک واحد در **--**

.این خصوص اظهار نظر خواهد شد
.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

123
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در خصوص اعتراض آقاي مصطفی شاه کرم 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 42.51 مترمربع و طبقات اول تا 

ششم هر یک به مساحت 80.31 مترمربع و راه پله به بام به مساحت 18 مترمربع، 
ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 2.25 برابر ارزش معامالتی به 

پرداخت جریمه به مبلغ  1,342,365,750(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  دو میلیون 
و  سیصد و  شصت و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 542.37  2.25
 

1100000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/27 3/98/23004 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
-خ پارس 
  اول

3-3-10027-66-1-0-0 123
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان شماره485مورخه  82/12/21 
می باشد که بصورت یک باب ساختمان6/5طبقه در12واحد مسکونی با زیربناي 1134

 مترمربع
و با پرداخت عوارض یکواحد کسري پارکینگ صادر گردیده عملیات ساختمانی درحد سفید 

 .  کاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 42/51  مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقاتت اول الی ششم بسطح 481/86  مترمربع ( هرطبقه  -2
 80/31 مترمربع )

 . افزایش بنا بصورت راه پله به بام بسطح 18  مترمربع می باشد  -3

ضمناباتوجه به ضوابط تاریخ صدو  پروانه  فاقد کسري پارکینگ مجدد می باشد ودرب  
انباریهاي شماره  ( 1  الی 3 ) الزاما باید به داخل باز شود  فاقد عقب نشینی بوده حالیه 

 درخواست
.صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

123
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در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض 
مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 

حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 14.1  1
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/05/26 3/98/23005 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
انتهاي 
خیابان 

پارس اول 
-73376
41748

3-3-10048-52-1-0-0 123
3

در خصوص اضافه بناي همکف با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و 
مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث 

رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 59.06  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 222 به تاریخ 90/10/07 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی مسکونی و در 

30 واحد مسکونی  با زیربناي 2881.02 مترمربع می باشد
در مرحله اتمام سقف چهارم و بدون افزایش ، پروانه اصالحی به صورت 5 طبقه با   *--*

رعایت 2 متر عقب سازي و انباري در طبقه پنجم و ادامه راه پله به بام با زیر بنا 3000.53 متر 
 مربع دریافت نموده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و آجر چینی وسربندي متوقف  *-----*
: گردیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه  پنجم به سطح 38.55 متر مربع ( عدم رعایت 2 متر عقب سازي در  -2

طبقه )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 11.75  -3

مترمربع (هر طبقه به سطح 2.35 متر مربع )
 انباري احداثی بیش از 5 متر مجاز به سطح 0.84 متر مربع ( محاسبات درآمدي )  -4

در طبقات اول تا چهارم در هرطبقه به سطح 5.57 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد   *-*
( در مجموع طبقات به سطح 22.28 متر مربع
راه پله به بام حذف و اجرا نشده است *---*

 رعایت درب ضد حریق با توجه به تعداد طبقات در پایان کار الزامی می باشد *-----*
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و به جهت 30 واحد مسکونی ، مالک ملزم  *------*
به تامین 20 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه برداري ، به تعداد 23 واحد تامین 

گردیده شده است
برابر ضوابط زمان صدور پروانه و نقشه هاي معماري تائیده نظام مهندسی و نیز  *-------*

 ضوابط جانمایی پارکینگ ها ، پارکینگ قطعات 4 -16 - 19 نیز مورد تائید می باشد
رعایت ابعاد پاسیو می گردد *--------*

ملک مشمول ضوابط سیما و منظشر شهري و نیز درب پارکینگ نمی گردد *---------*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----------*

 مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت آقاي حمید عارفی فرد  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول بمساحت 
36.70 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 33,442,876
(سی و  سه میلیون و  چهارصد و  چهل و  دو هزار و  هشتصد و  هفتاد و  شش) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 36.7  2
 

455625  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/02 3/98/23006 بدوي بلوار  
خرمشهر  
کوي 

طالقانی 
جنب 

ساختمان 
کوثر

3-3-10211-14-1-0-0 123
4

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور برابر تصمیم شماره 3/98/22930  مورخه 98/5/1 کمیسیون 
.محترم ماده صد همانگونه که درگزارش اولیه ارسال به کمیسیون قید گردیده

مکان  ارائه شده  توسط متقاضی  طبق سند مالکیت(مفروزي) بصورت یکباب خانه و محوطه 
بمساحت عرصه 83/33 متر مربع که وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه

که بابت احداث ساختمان مسکونی  همکف بصورت پارکینگ وانباري با درب کرکره بسطح  
63/3مترمربع وطبقه اول  یکواحد مسکونی  بازیربناي 63/3    مترمربع و یکواحد کسري

پارکینگ داراي رأي کمیسیون و پرونده در واحد خالف میباشند که برابر صورتجلسه  
. مورخه 83/11/1   کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

وچون   مالک مجددادر انتهاي ملک متصل به بناي موجود که در نقشه پیوست  مشخص 
گردیده  اقدام به افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف بصورت راهروي مسقف

بسطح 18/35مترمربع وافزایش بنا ي مازاد بر تراکم درطبقه اول بصورت سرویس و اتاق    
 بسطح 18/35 مترمربع وبا قدمت سال 1384 را نموده وبا توجه به شکل خاص زمین

رعایت عرض حیاط خلوت بصورت مثلثی بسطح 2/2 مترمربع نگردیده ودرآن حد داراي 
 پنجره واشرافیت به پالك همجوار می باشد  وبراساس خط پروژه شماره 703  پیوست

 .  بسطح 7/96  مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد
ومساحت عرصه کمتر از 100 مترمربع   R112 ضمنا با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

براساس ضوابط جدید  سطح اشغال همکف 75% مورد استفاده پس از عقب
نشینی 108/33% وتراکم طبقات 80% ( تراکم پایه ) مورد استفاده 108/33% می باشد  حالیه  

  . درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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 احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي تجدید 
نظر، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/02 3/98/23013 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی    
بعد از 
مجتمع 
الغدیر 

-نرسیده به 
کوچه 

روحبخش 
-سمت 
راست

3-3-10312-212-1-0-0 123
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي تجدید 
نظر، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش 

معامالتی براي حداث بناي بدون مجوز ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
2,131,250,000(دو میلیارد و  یکصد و  سی و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 250  2.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات به صورت ساختمان در حال احداث 
(در مرحله نازك کاري)بصورت 3 طبقه روي واحد مسکونی فاقد مجوز ساخت از شهرداري 
که از بابت طبقه همکف که بصورت انبار کاال به سطح حدود 125 متر مربع  و همچنین طبقه 
اول به سطح حدود 125 متر مربع که بصورت واحد مسکونی و نیز 4 واحد کسري پارکینگ 
(3 واحد کسري پارکینگ تجاري و 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی)داراي سوابق گزارشی 
و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 3/95/17529 مورخ 1395/03/19 مبنی بر تخریب 
میباشدکه تا کنون راي اجرا نگردیده است.                                                            تخلفات 

:جدید به شرح ذیل میباشد
احداث طبقه دوم به سطح حدود 125 متر مربع بصورت واحد مسکونی-
احداث طبقه سوم بسطح حدود 125 متر مربع بصورت واحد مسکونی-

مشمول 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میگردد-
براي مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به جانمایی و انعکاس ملک بر روي خط پروژه  -

.می باشد
توضیحا: از آنجایی که امکان ورود به داخل ملک نبود و بازدید و گزارش بصورت غیابی و بر 
اساس مشاهدات بیرونی ملک صورت گرفته و مساحت هاي ارائه شده به صورت تقریبی و 
حدودي می باشد. پس از مراجعه متقاضی به شهرداري و ارائه مدارك و مستندات قابل 

بررسی دقیق و اصالح میباشد.مراتب جهت دستور و اقدامات بعدي به حضورتان تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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10:41زمان 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 3 رشت به طرفیت آقاي پیام چراغی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.26 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 0.08مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن 
به بناي مفید در همکف و طبقات هر یک به مساحت 4.80 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 30,535,000(سی میلیون و  پانصد و  سی و  پنج 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.7  0.5
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/06/17 3/98/23019 بدوي بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
حسین 8
متري

3-3-30351-5-1-0-0 123
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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/96/220 مورخ 1396/12/21  در 3/5 
 طبقه بانضمام   انباري

.در زیر شیروانی در 3 واحد مسکونی   به زیربناي 460/46 متر مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در  حد  نماکاري  میباشد  و درب هاي پارکینگ  و نفرو اجرا نگردیده  

 .است و در همکف نازك کاري صورت نگرفته است
طبق نقشه  تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 

. مهندسی) موارد زیر مشاهده گردید
در همکف و طبقات ساختمان  اقدام به حذف آسانسور و کاهش سطح راه پله  و تبدیل   -1

.آن به بناي مفید  بسطح 19/20متر مربع ( هر طبقه 4/80متر مربع) نموده است
عرض موجود هر طرف راپله 1/10 میباشد 

افزایش  بنا در همکف و طبقات بسططح 0/50 متر مربع ( طبقه همکف 0/26 و هر کدام از  -2
طبقات 0/08 متر مربع )

 کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 17/98 متر مربع   -3
.رعایت پارکینگ و طول درب میگردد -4

با توجه به عدم نازك کاري در همکف رعایت ضوابط پارکینگ در خصوص سطح تمام  -5
شده  فاصله بین  ستون ها   و رعایت ارتفاع پیلوت حداکثر 2/40 متر در زمان پایانکار 

 الزامیست
ضمنا فاقد گزارش مهندسین ناظر میباشد.ً

.حالیه متقاضی در خواست  گواهی عدم خالف را دارند
مراتب با توجه تخلفات زیر بنایی  کمتر از  5%  کل زیربناي پروانه صادره   جهت  صدور  

.دستورات  مقتضی به حضور تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق  داراي راي   کمیسیون بدوي  بشماره 3/98/23019 مورخ  ****
1398/06/17  مبنی بر جریمه میباشد

مراتب با توجه به تکمیل فرم تحلیل درآمدي جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 
***.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

بدیهی است با اجراي حکم قلع، موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد.  ردتخلف 75  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/12 3/98/23024 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

ارشاد نبش 
ك بشیري

3-3-10078-1-1-0-0 123
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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 اضافه بنا در همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 239,073,100(دویست و  سی و  نه میلیون و  هفتاد و  سه هزار و  

یکصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 48.62  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 3/97/103 
به تاریخ 97/08/13 به صورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه به مساحت 525.79متر مربع 

 می باشد
پروانه مذکور به شماره 519302 به تاریخ 98/03/04 به صورت 3 طبقه بر روي یک  *--*
باب مغازه به مساحت 32.17 و در 4 واحد مسکونی و با زیر بنا 686.98 متر مربع اصالح 

گردید

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف مسکونی به سطح 16.82 متر مربع که از این مقدار به سطح 12.50  1-1

 متر مربع سایبان با مصالح همکن (بتنی ) جهت تامین یک واحد پارکینگ می باشد
توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 70.88 متر  1-2

 مربع

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 12.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 4.32 مترمربع  -2
(

 توسعه بنا در انباري در زیر شیروانی به سطح 0.62 متر مربع  -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.25 مترمربع می باشد ( در آمکدي )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  4.71 متر مربع و  -4

طبقات در مجموع به سطح 4.13 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 4.71 متر مربع)
با توجه به تعداد 3 واحد مسکونی دو واحد پارکینگ در ذیل ساختمان و یک واحد در   -5

: ذیل سایبان بتنی تامنی گردیده است و برابر ضوابط
 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد : 5-1

 داراي 2 واحد کسري پارکینک تجاري می باشد : 5-2
ضمنا در زمان دریافت پروانه ساختمانی داراي سوابق خریداري یک واحد پارکینگ  : 5-3

 تجاري برابر ضوابط بوده است

گزارش ناظر ساختمان به صورت سیتماتیک ( اتوماسیون نظام مهندسی ) در تاریخ  *-*
98/04/22 به شماره پیگیري 3202 ثبت شده است و در پرونده فنی شهرداري درج شده 

123
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



است
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به  کاهش نیافته است *--*

واحد هاي تجاري از 1 به 3  واحد افزایش یافته است*---*

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش  نیافته است *--*

 M114 کاربري مجاز : محور هاي خدمتی محله اي - زیر محله *--*
 M114 کاربري موجود :  محور هاي خدمتی محله اي - زیر محله *---*

سطح اشغال مجاز : 68.68 -----  مورد استفاده زمان پروانه 68.68 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  75.86

تراکم مجاز : 219.78 %-------  مورد استفاده زمان پروانه 219.76 %  *---------*
%------- استفاده کنونی  255.56

رعایت فضاي باز  و سبز نمی گردد *----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی ، ملک فاقد عقب نشینی می  *----------*

باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 20,000,000(بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

800000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/05 3/98/23025 تجدید 
نظر

جاده  
سنگر-بلوار 
امام علی 
توت دار 

انتهاي زمان 
2

3-1-10205-430-1-0-0 123
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث بناي بدون مجوز به دلیل قرار گیري ملک در طرح تفصیلی قدیم در کاربري 
مسکونی  با توجه به سال ساخت و اراي مشابه براي امالك مجاور ملک مورد نظر، و 

ارائه گواهی استحکام بنا ، لذا  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  129,600,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد هزار )ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108  1.5
 

800000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه حدودي 100**--**
 مترمربع که برابر بازدید

بعمل آمده از بابت اعیان یک و نیم طبقه دوبلکسی در یک واحد با مجموع زیربناي **--**
 108مترمربع با مصالح بلوکی

.و شناژ قائم و افقی و قدمت ساخت سال 88 فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
G213 ا توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده زمینهاي کشاورزي**--**

 قرار دارد بنابراین کل اعیان احداثی
.مازاد بر تراکم می باشد**--**

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**

با توجه به اظهارنظر واحد نقشه برداري ذیل نقشه شهر تهییه خط پروژه با توجه به **--**
.نسقی بودن ملک امکان پذیر نمی باشد

                 
*****************************************-----------

*************************************
احتراما با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 21721مورخ 97/08/26 در **--**

خصوص تعیین خط پروژه و میزان عقب نشینی
.نیاز به اظهارنظر مجدد واحد خط پروژه می باشد**--**

با توجه به اظهارنظر مجدد واحد نقشه برداري مبنی بر نسقی بودن محدوده وقوع **--**
 ملک و قرار گیري آن در محدوده باکاربري زمینهاي کشاورزي

و عدم پیش بینی کوچه در طرح تفضیلی و از طرفی بایر بودن حدود اربعه ملک (به **--**
جز حد شمال که ساختمان است)

.تهییه خط پروژه تا تهییه سند مالکیت امکان پذیر نمی باشد **--**
 از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مبنی بر تخریب می باشد**--**

در حاال حاضر با توجه به تصمیم شماره22391مورخ 97/12/07 مبنی بر اخذ **--**
 استحکام بناء از مالک و گزارش بهنگام و وضعیت امالك مجاور

پس از بازدید از ملک مشاهده شد تغییري در ملک به وجود نیامده ،ملک حد **--**
شمال ایشان به صورت 1.5 طبقه دوبلکسی داراي پرونده مختومه و راي سال 87در واحد 

 خالف می باشد
و ملک حد جنوب زمین بایر می باشدیک ملک دیگر داخل همین کوچه  در حد **--**

جنوب به فاصله دو پالك به صورت ویالئی داراي راي جریمه و پرونده مختومه وراي سال 88

123
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.می باشد
.مراتب جهت حفاري گاز به طول 1متر با پوشش خاکی به حضور تقدیم میگردد**--**

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري  ، ضمن نقض راي تجدیدنظر 
و به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
257,098,500(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  نود و  هشت هزار و  پانصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 55.29  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/05/26 3/98/23036 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
علی(ع) 

کوي چمران 
انتهاي 
کوچه 

چهاردهم  
سمت راست

 

3-1-10064-130-1-0-0 123
9

با توجه به محتویات پرونده و داد نامه دیوان عالت اداري و ضمن نقض راي تجدیدنظر 
و 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده ودادنامه دیوان عدالت اداري، ضمن نقض راي تجدیدنظر  
و تایید استحکام بناتوسط  کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 25,128,600(بیست و  پنج میلیون 
و  یکصد و  بیست و  هشت هزار و  ششصد) 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 81.06  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید ردتخلف  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی  مشتمل بر یکباب 
ساختمان  2 طبقه ( همکف و اول)  دردو واحد مسکونی  با قدمت سال 1392 و از نوع 

اسکلت بتنی ، میباشد
و  درخصوص   احداث بنا در 2 طبقه با زیربناي 177/22 متر مربع  داراري سوابق درواحد 
خالف بوده که برابر  صورتجلسه  تجدید نظر بشماره 3/95/19040 مورخ 1395/11/11 

کمیسیون ماده
صد محکوم به تخریب بنا گردیده . و متعاقب آن داراي راي دیوان عدالت اداري  مبنی بر  

رسیدگی مجدد ( شماره دادنامه 2442 مورخ 1396/07/24) میباشد وبراین اساس برابر  پالن 
 معماري و

سایت پالن ارائه شده از سوي مالک که  ممهور به مهر مهندس نقشه بردار گردیده مساحت 
 : عرصه وضع موجود بسطح 80 متر مربع  می باشد وزیربناي آن شامل

 . همکف بصورت پیلوت بازیربناي 70/08 مترمربع  -1
 تبدیل قسمتی از  پیلوت   به   یک واحد مسکونی بسطح 53/02 متر مربع  -2

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی به کسر حفره راه پله  بازیربناي  70/27 متر مربع که   -3
از این مقدار  بسطح 4/13 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز  بسمت معبر میباشد ( ارتفاع 

 کنسول  از
 سطح معبر حدود 3/20 متر وعرض آن حدود 0/6سانتیمتر میباشد)

 داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد .وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه  -4
R112    % 87/6 ومساحت عرصه کمتر از 100 مترمربع تراکم همکف 75% مورد استفاده

وطبقات براساس
تراکم پایه  80% مورد استفاده 154/11% واز کل زیربناي احداثی  بسطح 59/29  مترمربع  

مازاد برتراکم وبسطح 76/93 مترمربع درحد تراکم وبسطح 4/13 مترمربع کنسول غیر مجاز 
. مازاد برتراکم  می باشد

شایان ذکر است که 2 متر عرض حیاط خلوت در  حد شرق رعایت نگردیده است ( عرض  
حیاط خلوت موجود 1/50 متر میباشد) ودر این حد داراي تراس و پنجره مشرف به پالك 

. مجاورکه فعال بصورت زمین بایر است
ضمن اینکه برابر نامه اداره برق که به شماره 152789 مورخه 97/8/9 ثبت شهرداري منطقه 
گردیده اعالم شده که ملک فوق درجوار خط 63 کیلوات قرار گرفته لذا هرگونه ساخت وساز 

 در آینده با رعایت 8 متر
فاصله از فاز کناري الزامی می باشد همچنین برابر خط پروژه پیوست به شماره 388 ملک 

. فوق درمجاورت کابل برق قرار دارد وفاقد عقب نشینی   می باشد
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مراتب با توجه به  نامه    شماره  ش ر - 34218 -1397 مورخ 1397/02/29کمیسیون  
 . محترم ماده صد  مبنی بر اصالح فرم تحلیل خالف  جهت دستور تقدیم میگردد

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 1.75 برابر به  1.5برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي 
مبلغ 123,530,400(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  پانصد و  سی هزار و  چهارصد)  

ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 24.51  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/01 3/98/23042 تجدید 
نظر

خ شهدا  
پشت 
مجتمع 
 شقایق

3-3-10350-8-1-0-0 124
0

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/193 مورخه 96/12/14 به صورت 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

 زیربناي 584/28 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.23 متر مربع ( به صورت تراس ) -1

اضافه بنا در طبقه دوم تا چهارم به سطح 14.28 متر مربع ( هر طبقه به سطح 4.76 متر  -2
مربع )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-*
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.06 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-*
رعایت تعداد و طول درب پارکینگ می گردد *---*

رعایت حداکثر ارتفاع 2.4 در زمان پایان کار الزامیست *----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي بهروز حسن زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 

147.71 مترمربع در حد تراکم  ، 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 84165 مورخ 98/05/17 
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 8,642,100(هشت میلیون و  

ششصد و  چهل و  دو هزار و  یکصد) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 147.71  0.1
 

225000  , 1377
 , 1389

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/27 3/98/23044 بدوي پشت آتش  
نشانی- 
شریعتی  
شبنم4 - 
بن نسیم

3-1-10291-52-1-0-0 124
1

در خصوص 2باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

35,625,000(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1377
 , 1389

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

15.19  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

 بابت بناي مازاد بر تراکم مجاز به مساحت 34.37 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 61,866,000(شصت و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  شش هزار )  ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 34.37  1.5
 

1200000  , 1389 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  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت افرازي (صادره ماده 147 سال 1381 ) ششدانگ یک  -

 . باب خانه بمساحت 90.75 مترمربع
 . وضع موجود مشتمل بر اعیان دو اشکوبه در دو واحد مسکونی با اسکلت بتنی -

. عرصه با 100% پوشش بمساحت 91.04 متر مربع -
همکف شامل پیلوت و یک واحد مسکونی بصورت دوبلکس با قدمت نصب کنتور  -

 . 1377/08/04  . طبقه اول در یک واحد مسکونی با قدمت 1389
 . داراي دو واحد کسري پارکینگ -

 % تراکم مجاز  در همکف 75 % و طبقات 150 -
 . همکف بسطح 56.67 متر مربع داخل تراکم و بسطح 34.37 متر مربع خارج از تراکم -

 .  طبقه اول بسطح 91.04 متر مربع داخل تراکم -
 . داراي تراس مشرف در طبقه اول به پالك همسایه

طبق خط پروژه پیوست  بشماره 651 بسطح حدود 15.19 متر مربع از اعیان در هر طبقه در 
 . تعریض کوچه 10 متري  حد شرق و پخ دوگذر قرار دارد

 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

124
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده  ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست ، لذا 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  1,598,300(یک میلیون و  پانصد و  

نود و  هشت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 145.3  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 3/98/23046 تجدید 
نظر

25متري  
متحدین-خ 
  شهدا

3-3-10233-9-1-0-0 124
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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 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6,875,000
(شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1.25
 

110000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان 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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در خصوص احداث مغازه 
ضمن نقض راي بدوي به موجب نظریه شماره81350 مورخ 98/05/13کارشناس رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ17.600.000
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 35,200,000(سی و  پنج 

میلیون و  دویست هزار )ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.06  0
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/02 3/98/23046 تجدید 
نظر

25متري  
متحدین-خ 
  شهدا

3-3-10233-9-1-0-0 124
2

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون حکم به مسدود شدن بازشو و پنجره به حیاط 
خلوت و ملک همجوارمینماید.

ردتخلف  0
 

110000  , 1374 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

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 مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
44,188,650(چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  ششصد و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.24  2.25
 

110000  , 1374 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکبابخانه و 
 محوطه  به عرصه بمساحت 103 متر مربع میباشد

وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه در 2 واحد مسکونی و یک باب مغازه میباشد  
با قدمت سال 1374 ( قبض برق)که ازبابت احداث آنها مجوزي ارائه ننموده است

طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
مهندسی مساحت وضع موجود عرصه بسطح 103/79 متر مربع میباشد( بسطح 0/79 متر 

( مربع بیشتر از سند
که حدود جنوب و غرب  آن بیشتر از سند و حدود شرق و شمال کمتر از سند مالکیت 

.میباشد
طبقه همکف  شامل بسطح متر مربع81/24  بصورت مسکونی و بسطح 16/06 متر مربع  -

بصورت مغازه  میباشد
طبقه اول  شامل بسطح97/30 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی میباشد -

 داراي 2 واحد پارکینگ مسکونی  میباشد-
داراي  نورگیر در همکف و طبقه اول میباشد که حداقل مساحت  وابعاد مجاز نورگیر را دارا  -

نمیباشد( مساحت موجود 6/49 متر مربع مساحت مجاز 12 متر مربع) و
.در طبقه اول داراي پنجره مشرف به پالك مجاور میباشد

داري شیب سربندي بسمت پالك مجاور میباشد-
.سطح اشغال موجود 93/75 % و سطح اشغال مجاز  70 % میباشد

طبق خط پروژه شماره 395 ( بپیوست ) موجود بر روي سیستم فاقد عقب نشینی از کوچه 
 25 متري میباشد

.حالیه متقاضی درخواست  تسویه حساب ملک خود  را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي جریمه  و در خصوص  نورگیر و پنجره مشرف داراي راي  به 
.مسدود شدن پنجره   دارند

. که پنجره تا کنون مسدود نگردیده است
  .مراتب با توجه به  فرم تحلیل  درآمدي تقدیم حضور میگردد 

در بازدید مورخ 1398/09/26 متقاضی بوسیله  و رق چوبی  اقدام به مسدود نمودن   ****
.پنجره ها   نموده است

****مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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

شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید  ردتخلف 130000  , 1375 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو 1398/06/05 3/98/23052 بدوي سه راه  
پاستوزیزه-
شهدا  بابائی

3-3-10154-8-1-0-0 124
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 3

از بابت توسعه  بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
7,515,300(هفت میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  سیصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.54  1.5
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکبابخانه به 
 عرصه بمساحت 141متر مربع میباشد

که از بابت 63 متر مربع یکبابخانه مسکونی داراي بالمانع 3/33/9776 مورخ 1374/07/10 
 میباشد حالیه با توجه به بازدید بعمل آمده

داراي  توسعه بنا نسبت به بالمانع میباشد که طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی 
( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) و با توجه به ابعاد سند و وضع موجود   

 مساحت آن 139/87 متر مربع میباشد
که با توجه به نقشه برداري داراي توسعه بنا با قدمت سال 1375  به زیربناي  38/54 متر 

. مربع  میباشد
ضمنا در حد جنوب داراي 2 عدد نور گیر میباشد که رعایت ابعاد و مساحت نور گیر نمیگردد 

لیکن در آن  قسمت ها فاقد اشرافیت میباشد
با توجه به خط پروژه بشماره 702 ( بپیوست) موجود بر روي سیستم  بسطح حدود 6 متر  

.مربع از عرصه  در تعریض کوچه 10 متري قرار میگیرد
ضمنا در قسمتی از حد شرقی با  عرصه ملک مجاور که بصورت نسقی( شامل دوباب مغازه ) 

.بوده  فاقد دیوار( بطول 14/51 متر ) میباشد و با آن ملک در ارتباط میباشد
حالیه متقاضی درخواست استعالم دفتر خانه را دارند

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 و اینکه کل توسعه  بنا بصورت خارج از  ***
***.تراکم میباشد جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
78281 مورخ98/05/09 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ9.070.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,814,000,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهارده میلیون ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 175.94  0
 

3300000  , 1397 1398/06/02 بالکن بدون پروانه  3/98/23055 بدوي خ الهیجان  
خ شهدا بن 
بست گلشن
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت سه قطعه زمین با سند مالکیت مجزا با مشخصات زیر ؛

ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتی 90/3096 (قطعه دوم تفکیکی )بمساحت 17.34 متر   -1
مربع  بصورت یک باب مغازه داراي بالمانع  بشماره 3/33/77783  92/03/06 از شهرداري

 . 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتی 90/3095 (قطعه اول تفکیکی ) بمساحت 24.73  -2
متر مربع بصورت یک باب مغازه داراي بالمانع  شماره 3/33/77784 92/03/06 از 

, شهرداري
ششدانگ یکباب خانه ویالیی .پالك ثبتی 90/3097 (قطعه سوم تفکیکی ) عرصه -3

بمساحت 188 متر مربع (طبق سند).که در خصوص اعیان بسطح 94 مترمربع داراي بالمانع 
. شماره 517966 مورخ 1397/10/12 از شهرداري

-------------------------------------------------
سپس ؛ -

مجوز تعمییرات اساسی براي مغازه حد غرب ( قطعه اول تفکیکی ) بمساحت 24.73  -
مترمربع  جهت تعویض سربندي  و نماسازي داخلی و خارجی با رعایت عقب نشینی  بشماره 

  518341 مورخ 97/11/01
 . با تهد نظارت بشماره 45296  در دفترخانه شماره 8 دریافت نموده اند -

مجوز تعمییرات جزئی براي مسکونی قطعه سوم بمساحت 84 مترمربع  جهت  نماسازي  -
داخلی و خارجی و چکه گیري سربندي   بشماره 517966 مورخ 97/10/12 دریافت نموده اند

 . 
وضع موجود اقدام به تخریب اعیان مسکونی و توسعه بناي تجاري با متصل کردن آن به  -

دوباب مغازه  با اسکلت فلزي با قدمت سال 1397  نموده اند .  (داراي فعالیت شغلی 
 فروشگاه گیالن الکتریک با تابلو به ابعاد حدود 1 در 8 متر )

برابر نقشه  معماري ارائه شده با توجه به تعریض صورت گرفته مساحت عرصه بسطح   -
 . 226.88 متر مربع است

 . احداث بناي تجاري بسطح 88.32 متر مربع  با ارتفاع 5.70 متر -
 . احداث بالکن فلزي در حد یک سوم بسطح 42.12 متر مربع -

 . احداث سایبان فلزي  جهت تامین پارکینگ بسطح 44 متر مربع -
. احداث سرویس بهداشتی بسطح حدود 1.5 متر مربع -

اقدام به افزایش یک متر ارتفاع مغازه حد شرق (  قطعه دوم تفکیکی  ) بمساحت 17.34  -
 متر مربع و تعمییرات اساسی آن  نموده اند . (فاقد عقب نشینی )
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 . سه  واحد پارکینگ مورد نیاز با پوشش سایبان فلزي در محوطه رعایت گردیده است -
( محور تجاري -اداري -محله اي - ناحیه اي )    S123 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . قرار دارد
 %تراکم مجاز در همکف 100 -

. %مورد استفاده 96.09 -
 . اعیان داخل تراکم -

. برابر خط پروژه پیوست بشماره 735 رعایت عقب نشینی  گردیده است  -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 159,448,500(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  
چهل و  هشت هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 34.29  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 3/98/23057 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
مدرس 

نرسیده به 
جانبازان 

کوچه شهید 
افضلی قریه 
آج بیشه 
روبروي 
مرکز 
آموزش 
مخابرات

3-2-10248-18-1-0-0 124
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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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 95 مورخ 96/04/26 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب  چهار  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی) به زیربناي 650/68 متر مربع
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و برابر پالن نقشه  
:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

در طبقات اول الی چهارم  بمساحت 34/28 متر مربع (هر طبقه بسطح 8/57 ) و  *-----*
.در مجموع ساختمان 34/29 متر مربع اضافه بنا خارج از تراکم دارد

.بمساحت 6/51 متر مربع از مساحت زیرشیروانی  کاسته شده است  *-------*
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *---------*

کسري فضاي باز ندارد همچنین تا این مرحله فضاي سبز ایجاد نگردیده  *----------*
است بدیهی است کسري مربوط به اجراي فضاي سبز در زمان پایانکار مورد بررسی قرار 

.خواهد گرفت
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

124
5

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 219,307,200(دویست و  نوزده میلیون و  سیصد و  هفت 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 130.54  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1398/06/20 3/98/23058 بدوي بلوار  
مدرس  گل 

پور

3-1-10036-4-1-0-0 124
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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  
1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 767,844,000(هفتصد و  شصت و  هفت 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 152.35  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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 69**--**
 مورخ 96/03/25 به صورت 4طبقه در 4واحد مسکونی با زیربناي 618.17مترمربع

که با استفاده از سقف تراکم اعطائی در زمان پروانه به سطح 130.54مترمربع صادر **--**
.گردیده است

در حال حاضر ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و به استناد نقشه برداري **--**
:تفکیکی ارائه شده موارد اضافه بناء زیر مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 27.17مترمربع مازاد بر طول 60% مازاد بر **--**
 تراکم

اضافه بناء در طبقه اول تا چهارم هر طبقه 27.76مترمربع مازادبر تراکم در مجموع **--**
به مساحت 111.04مترمربع

 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 4.62مترمربع**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف به مساحت 3.34مترمربع در **--**
طبقات 2.7مترمربع در مجموع 14.14مترمربع (عرض راه پله رعایت می گردد اما با توجه به 

تغییر محل اسانسور کاهش اتفاق افتاده  )
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

با توجه به اضافه بناء بیشتر از 5% مساحت پروانه سقف تراکم اعطائی به مساحت **--**
.130.54مترمربع تخلف محسوب می گردد

سطح اشغال از  0.47.67%(بدون احتساب سایبان) در زمان پروانه به 64.05%(بدون **--**
.احتساب سایبان) افزایش یافته است

.پروانه فاقد عقب نشینی می باشد**--**
فضاي سبز در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

گزار ش تخلف ساختمانی توسط مهندس مجري شرکت آبادگران پویا خزر به تاریخ **--**
.97/05/14 در شهرداري ثبت گردیده است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به  حضور تقدیم 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 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 

892,000(هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 65  0.1
 

700000  , 1370
 , 1397

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/13 3/98/23059 بدوي میدان  
جانبازان 
امام رضا 
نوبهار-بن 

بهار4
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در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 
خویش عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

27.1  0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر سند به مساحت عرصه 
200/7  مترمربع با زیربناي حدود 71 مترمربع قسمتی با قدمت قبل از سال 1371 وقسمتی با 

 قدمت سال
وسایه بان بسطح حدود 30 مترمربع با قدمت سال 1371 وانباري مسکونی بازیربناي  1371
حدود 6 مترمربع با نوع مصالح بلوك وبا قدمت سال 1397که درخصوص زیربناي مسکونی 

  بصورت یکباب
خانه ویالیی بسطح 42 مترمربع داراي فیش پرداخت خالف ساختمانی به شماره پرونده  

امالك 464/3 مورخه 70/12/3 می باشد ودرخصوص افزایش بناي مجدد شامل مابه التفاوت 
مسکونی بسطح

مترمربع وسایه بان بسطح 30 مترمربع وانبار بسطح 6 مترمربع فاقد سوابق می باشد  29 
ضمنا برابر  خط پروژه شماره 883 کوچه بصورت 8 متري و  بسطح 26/7  مترمربع داراي 

 عقب نشینی که از
مقدار فوق بسطح 5/55 مترمربع از عرصه وبسطح 21/15 مترمربع از اعیان  می باشد وبا 
ومساحت عرصه باقیمانده  بیشتر از 100 مترمربع  R112 توجه به قرارگرفتن ملک درپهنه

سطح  اشغال
همکف 70% مورد استفاده پس از عقب نشینی  61/49% وبناهاي موجود درحد تراکم می  
  . باشد   . حالیه درخواست پاسخ استعالم بانک رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات به استناد تبصره 2 
ماده 100 قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 369,070,500(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  هفتاد هزار و  پانصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 79.37  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 3/98/23062 بدوي خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه  
خ پاستورك 

پاك

3-3-10102-9-1-0-0 124
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 107**--** 
 مورخ 97/09/12

به صورت 2طبقه در 4واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 62.2 **--**
 مترمربع که با یک متر عقب سازي

در حد غرب با مجموع زیربناي 601مترمربع  صادر گردیده است.در حال حاضر با **--**
 توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اتمام اسکلت می باشد

:و موارد تخلف به شرح زیر مشاهده گردید**--**
 توسعه بناء مازاد بر تراکم به سطح 24.44مترمربع در طبقه همکف**--**

توسعه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 24.44مترمربع در طبقه اول و دوم به **--**
مساحت 24.44مترمربع در مجموع دو طبقه 48.88

اضافه بناء به صورت توسعه زیر شیروانی به مساحت 5.87مترمربع**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی  در طبقه اول و دوم هرکدام  **--**

به مساحت 0.09مترمربع در مجموع 0.18مترمربع
تبدیل 29.16مترمربع مساحت پیلوت به تجاري و افزایش تعداد تجاري از یک باب **--**

 به 3 باب مغازه
دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند(پارکینگ شماره 3 در صورت تامین 5متر **--**

عرض گردش پس از اجراي نازك کاري در زمان پایانکار مورد تایید است)
با توجه به نحوه آرایش پارکینگ فضاي سبز ارائه شده در زمان پروانه به مساحت **--**

.40مترمربع  حذف گردیده است و 80مترمربع فضاي باز نیز رعایت گردیده است
*****************---------*******************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 23176مورخ **--**
 98/07/15 مبنی بر جریمه توسعه بناء مسکونی و تبدیلی راه پله و توسعه زیرشیروانی

در مجموع به مساحت 79.37مترمربع و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه تبدیلی **--**
در همکف و کسري دو واحد پارکینگ تجاري و افزایش دو واحد در مجموع به مساحت 

81.16
. مترمربع دارند**--**

با توجه به بازدید انجام شده یک باب مغازه در حد شمالغربی  تخریب شده است و **--**
.دو باب مغازه در حد جنوب غربی  با ایجاد بازشو به یک باب تبدیل گردیده است

که مغازه فوق به مساحت 58.57مترمربع می باشد و 3.63مترمبع کمتر از مساحت **--**
.پروانه می باشد

.بنابراین کسري پارکینگ نیز منتفی می باشد**--**
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.خالف جدیدي مشاهده نگردید**--**
.در حال حاضر تقاضاي تایید اجراي راي را دارند**--**

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 2,016,000,000(دو میلیارد و  شانزده میلیون ) 
ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 300  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/30 3/98/23063 تجدید 
نظر

فلسطین  
روبروي 

مسجد امام 
جعفر 

  صادق(ع)
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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 3 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  4 به 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

8,494,134,000(هشت میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  
چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 839.95  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
برابر صورت جلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 1394/12/25 به صورت 3 طبقه بر روي یک 

باب
مغازه فاقد بالکن و انباري در زیر شیروانی با زیر بنا 720.77 متر مربع به شماره 161 به تاریخ  

 95/12/28 می باشد
 پوشش ساختمان به صورت 100 % می باشد  *--*

در خصوص تخلفات زیر بنایی در مرحله اتمام سقف دوم  ، داراي سوابق گزارش و  *----*
آراي کمیسیون

 ماده صد به تاریخ  96/09/27و  96/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد 

 توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 42.81 متر مربع -1
 توسعه بنا در همکف تجاري به سطح 3.23 متر مربع -2

 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطج 51.70 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0/6 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4

 تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن سراسري به سطح 141.39 متر مربع -5
 توسعه بنا به صورت احداث بالکن در طبقه  اول به سطح 4.97 متر مربع -6

 کاهش سطح راه پله در طبقه به سطح 5.88 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -7
به دلیل  عدم اجراي طبقات باالتر تا این مرحله و نیز با توجه به سوابق پرداختی 2 واحد  -8

کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ساختمانی و
همچنین با در نظر گرفتن مجموع زیر بناي واحد تجاري به سطح  312.06 متر مربع ، داراي  

 4 واحد کسري پارکینگ تجاري تا این مرحله می باشد

*------------------*
مجددا به توجه به پیشرفت و ارائه نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح 

ذیل بوده که در این خصوص داراي سوابق گزارش
: و آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد 
 توسعه بنا مجدد در هکف تجاري به سطح 30.87 متر مربع -1

کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -2
 توسعه بنا در طبقه اول به صورت بالکن به سطح 67.80 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله در طبقه اول به سطح 0.57 متر مربع و تبدیل آن به بناي تجاري -4
با توجه به مجموع زیربناي تجاري به سطح 411.87 متر  مربع داراي 2 واحد کسري  -5
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 پارکینگ تجاري می باشد

*-----------------------------*
مجددا از بابت توسعه بنا به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد  *--*

به شماره 3/97/21497 به تاریخ 97/06/31 مبنی بر
: پرداخت جریمه می باشد 

 توسعه بنا در طبقه دوم 76.54 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقه سوم 76.54 متر مربع  -2

با توجه به توسعه واحد هاي مسکونی در طبقات دوم وسوم و مساحت بیش از 180 متر  -4
مربع  ، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ براي هر واحد ( در مجموع 4 واحد پارکینگ 

 مسکونی ) بوده
 که با توجه به تامین 2 واحد در همکف ، داراي 2 واحد  کسري پارکینگ مسکونی می باشد

*--------------------------------------------*
مجددا با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی و اتمام اسکلت وسقف طبقه چهارم داراي  راي 

کمیسیون ماده صد به شماره 3/97/22261 به تاریخ 97/11/30 مبنی بر
: پرداخت جریمه می باشد 

توسعه بنا تجاري در همکف به صورت  تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به مساحت  -1
 27.92 متر مربع

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم 243.19  ( از این مقدار به سطح 102.76 متر مربع  -3
 با اسکلت فلزي می باشد )

با توجه به احداث بناي مسکونی مازاد بیش از 180 متر مربع داراي 2 واحد کسري  -4
 پارکینگ مسکونی می باشد

 با توجه به توسعه بناي تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري -5

*-------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید از محل و نقشه هاي معماري ارائه شده مالک مجددا اقدام به تخلف 

:ساختمانی بشرح زیر نموده است
تبدیل ساختمان احداثی از حالت تجاري مسکونی به تجاري متمرکز با توضیحات  *---*

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



:تکمیلی زیر
طبقات دوم و سوم و چهارم  هر کدام بسطح 224/38 متر مربع (در مجموع  *----*

673/14 متر مربع) از مسکونی به تجاري تبدیل شده است
مساحت زیرشیروانی بمقدار 21/08 متر مربع توسعه یافته است (بسطح 14/52  *-----*

متر مربع مربوط به انباري ها و بمقدار 6/56 متر مربع
مربوط به توسعه راهرو) ضمنا کل انباري هاي احداثی در زیرشیروانی بسطح 14/88 متر مربع 

. از مسکونی به تجاري تبدیل شده است
نظر به اینکه نوع بهره برداري ملک به تجاري تبدیل شده است کل فضاهاي  *-------*

مشاعی (فضاي راهرو و راه پله احداثی در همکف و طبقات)
از صورت مسکونی به تجاري تبدیل شده است فلذا بسطح 115/7متر مربع از راه پله  و  

بسطح 5/38 متر مربع از راهرو همکف و بسطح 9/77
متر مربع از راهرو در زیرشیروانی  تبدیل به تجاري شده است

ضمنا تا این مرحله  9 واحد کسري پارکینگ تجاري و 4 واحد کسري  *----------*
 پارکینگ مسکونی (مربوط به طبقات دوم و سوم و چهارم با در نظر گرفتن

کاربري مسکونی) بانضمام 2 واحد کسري پارکینگ تجاري  زمان صدور پروانه پرداخت نموده 
اند و با توجه به افزایش بنا و تبدیل انجام شده (در مرحله اخیر)  و با توجه به  عدم

.تامین پارکینگ به تعداد 12 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد 
مراتب جهت امعان نظر و صدوردستورات مقتضی به حضور تقدیم می *------------*

.گردد
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 8.7مترمربع 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 

2,642,625(دو میلیون و  ششصد و  چهل و  دو هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) 
ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 8.7  1.5
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/01 3/98/23070 بدوي بلوار  
خرمشهر - 
کوي امام 
رضا  شهید 

فرخ 
افتخاري  
جنب بهار 

18

3-3-10406-33-1-0-0 125
0

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 33.68 مترمربع در حد تراکم  ، 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 87495 مورخ 98/5/23 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 

682,020(ششصد و  هشتاد و  دو هزار و  بیست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 33.68  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

5,062,500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/01 3/98/23070 بدوي بلوار  
خرمشهر - 
کوي امام 
رضا  شهید 

فرخ 
افتخاري  
جنب بهار 

18

3-3-10406-33-1-0-0 125
0

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت عرصه 60 متر مربع

می باشد که مطابق پالن معماري ارائه شده مساحت عرصه برابر 61/6 متر مربع و شامل 
یکباخانه ویالیی به انضمام سرویس بهداشتی

در محوطه به زیربناي حدود 42/38 متر مربع می باشد که اسکلت آن از نوع بلوکی و قدمت 
احداث آن حدود 18 سال (احداث سال 1380)

.می باشد
مطابق ضوابط سال ساخت یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد.ضمنا باستناد خط پروژه 

شماره 725 پیوست بمساحت 5/47 متر مربع از عرصه
(4/24 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض معابر قرار دارد

.حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

با عنایت به عدم اعتراض آقاي احمد شیر علی نیا  نسبت به راي  صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه یک در خصوص ارزش سرقفلی تعیین شده بابت 147.41 مترمربع بناي 
تجاري ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي 

اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا  عینا راي بدوي تائید و 
استوار میگردد.

جریمه 147.41  0
 

3300000  , 1397 1398/06/09 بالکن در حد مجاز 3/98/23130 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري-ارش

اد  بهار1
-نانوایی 
سنگگ

3-3-10084-10-1-0-0 125
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ش ر- 93273 مورخ 1398.06.02 شهرداري 
منطقه مبنی محاسبه مجدد تعداد کسري پارکینگ و کاهش آن به 3 باب  ضمن تایید  
ضریب راي بدوي ( دو برابر ارزش معامالتی  ) و با اصالح تعداد به پرداخت جریمه به 
مبلغ  495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/09 3/98/23130 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري-ارش

اد  بهار1
-نانوایی 
سنگگ

3-3-10084-10-1-0-0 125
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً  در اجراي دستور وبراساس تصمیم مجدد مورخه 98/4/19 کمیسیون محترم ماده 
صد درخصوص اعتراض مالک وتغییرات مجدد داده شده وتبدیل آن به دوباب گزارش آن 

 .  بشرح ذیل اصالح میگردد
مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند بصورت  ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

149/30متر مربع که قبال مشتمل بر سه باب مغازه بود که دو باب مغازه  با بالکن سمت بلوار 
انصاري   ویکباب مغازه

به  سمت کوچه 14متري بود و براي آن  پروانه ساختمانی شماره 335مورخ 1379/12/21و  
پایانکار شماره 23475مورخ 1381/11/13 با زیربناي کل 189/23 مترمربع با پرداخت خالف 

 دو واحد کسري
پارکینگ صادرگردیده ومتعاقب آن مجوز تعمیرات شامل نقاشی-تعویض دربها و پنجره ها 
نماسازي-اجراي سقف کاذب و تعویض کل سربندي به شماره 510116 مورخه 96/12/7 

 دریافت  نموده  حال با
عنایت به بازدیدمجدد به عمل آمده مالک اقدام به تعویض ستونهاي فلزي وتقویت آن 

وهمچنین تخریب دیوار جانبی واحداث مجدد آن وباال بردن ارتفاع سربندي تا حدي   که 
 بصورت یک طبقه مازاد در آمده و

برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به افزایش بنا در بالکن  بسطح 56/08 مترمربع  که از   
مقدار فوق بسطح 46/52 مترمربع مازاد بریک سوم وبسطح 9/56 مترمربع درحد یک سوم 

می باشد واحداث یک
طبقه در طبقه اول بسطح 90/62 مترمربع  را نموده که  با مغازه شمار یک بصورت یکواحد  
تجاري در آمده وفعال نوع بهره برداري آن نامشخص بوده و براساس ضوابط تجاري به ازاري 

 هر واحد تجاري تاسطح
مترمربع   یا براي واحد هاي بزرگتر به ازاي  هر 50 مترمربع به کسر بالکن درحد یک  50 

سوم نیاز به یکواحد پارکینگ می باشد که  براي  سطح افزایش یافته  مغازه ها مجددا کسري 
 تعداد 3  واحد پارکینگ

تجاري دارند .  الزم به ذکر است که درصورت بهره برداري از ملک به هرشغلی وضعیت 
 .  پارکینگ آن مجددا براساس نوع بهره برداري قابل تغییر وبررسی خواهد بود

رعایت عقب نشینی گردیده حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب با توجه به 
.   .قرار دارد جهت دستور تقدیم میگردد  S121 اینکه ملک درپهنه

125
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 به مساحت 19 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 
 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 42,750,000(چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري 

مشارالیه مکلف به رعایت تعریض در زمان نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 19  1.25
 

1800000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/03 3/98/23139 بدوي کوي امام  
رضا خ 
افتخاري  
بهار 21 

فرعی سمت 
راست

3-3-10408-58-1-0-0 125
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک باب خانه به مساحت 
79.75 متر مربع می باشد

 اعیان مسکونی ویالیی به مساحت 35 متر مربع می باشد *--*
در خصوص اعیان داراي سوابق درواحد خالف برابر صورت جلسه شماره 92/05/15 *----*

  کمیسیون ماده صد می باشد
بدون مجوز مالک اقدام به تعمیارت جزئی شامل : سیمانکاري -  کفسازي -  *------*
تعویض نماي دامنه وتعویض حلب وهمچنین افزایش بنا بسطح   19مترمربع  با قدمت سال 

 93 درحد تراکم را نموده است
در خصوص مورد اشاره شده ( توسعه بنا ) داراي سوابق و پرونده مختومه در  *-------*

 واحد خالف می باشد
برابر خط پروژه شماره 725 به سطح 2.38 متر مربع از عرصه دربن بست 6  *--------*

 متري می باشد
 تخلف جدیدي مشاهده نگردید *---------*

درخواست دریافت پایان کار برابر ضوابط را دارد *----------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

166,824,000(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار )  
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 39.72  1.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 3/98/23140 بدوي شالکو  
 امینی

3-2-10098-6-1-0-0 125
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 157 مورخ 97/12/04 در 3/5 طبقه ( با 
.احتساب سه واحد مسکونی) به زیربناي 593/30 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار دارد حالیه برابر  
:پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 9/93 متر مربع-1
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 29/79 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 9/93 متر مربع) می باشد همچنین بسطح 2/45 متر مربع از فضاي راه پله
در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در مجموع بسطح 7/35 متر مربع) به فضاي مفید  
واحد هاي مسکونی تبدیل شده است که با توجه به ضوابط اصالحی طرح تفصیلی تخلف 

منظور
.نگردیده و فقط مشمول پرداخت عوارض تراکمی می باشد

.بمساحت 2/50متر مربع از مساحت فضاي راه پله به بام کاسته شده است -3
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي -4
احداثی پس از اجراي کامل ساختمان در زمان پایانکار (در صورت انطباق با ضوابط 

شهرسازي)
انجام خواهد پذیرفت

ناظر ساختمان مطابق نامه مورخ  98/04/23 تخلف مذکور را که بصورت کنسول در -5
 محوطه حیاط می باشد گزارش نموده است همچنین داراي گزارش پلیس ساختمان بشماره

به تاریخ 98/04/10 می باشد 522224
سطح اشغال مجاز  73% و سطح اشغال موجود78/29% می باشد-6

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 ، تخلف مالک در(احداث بناي تجاري ) 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه قلع 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 69697 مورخ 98/04/29 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.135.850.000 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 227,170,000(دویست و  بیست و  

هفت میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 337.45  0
 

220000  , 1376
 , 1390
 , 1392

احداث بناي بدون مجوز 1398/08/12 3/98/23148 بدوي کوي  
خرمشهر-خ
رمشهر 
میدان 
جانبازان 
قبل از 14 
 متري الله

3-3-10410-54-1-0-0 125
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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 دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22,000,000(بیست و  دو 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

220000  , 1376 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت **--**
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب کارگاه پالستیک سازي به مساحت عرصه  

 352.24 مترمربع
می باشد که وضع موجود  در دوبخش  مجزا می باشد که بخش اول با راه ورودي  **--**
مجزا از داخل مسکونی  به مساحت عرصه 155.24مترمربع  در حال استفاده  به صورت انبار 

  و بخش دوم
.به مساحت عرصه 197مترمربع بخشی از نمایشگاه اتومبیل سینا حبیبی می باشد **--**
قسمت اول به مساحت عرصه 155.24 مترمربع داراي اعیان به صورت سوله فلزي با  **--*
استفاده انبار تجاري به مساحت   120 مترمربع   که از داخل مسکونی  و پالك نسقی حد 

.شمال داراي راه دسترسی می باشد
قسمت دوم  عرصه و اعیان نمایشگاه به مساحت 197مترمربع عرصه و 8.88 **--**
مترمربع اعیان(سرویس بهداشتی)بر روي آن به صورت نمایشگاه سینا حبیبی داراي راه 

.دسترسی از سمت کمربندي 51متري خرمشهر می باشد
 فضاي باز نمایشگاه با استفاده تجاري به مساحت 188.12مترمربع**--**

گفتنی است از بابت 21.55مترمربع اعیان نمایشگاه داراي راي  تخریب و از بابت **--***
اعیان اعیان دو طبقه مسکونی هردو  واقع در پالك نسقی حد شمال داراي راي جریمه 

 مطابق  راي شماره
.20792مورخ 97/02/08  کمیسیون تجدیدنظر ماده صد می باشد **--**

.قدمت نمایشگاه اتومبیل سال 1390و قدمت سوله فلزي سال 76 می باشد **--**
.کارگاههاي تولیدي و تجاري می باشد s321 کاربري عرصه**--**

در خصوص نمایشگاه اتومبیل با توجه به عرصه تجاري فاقد کسري پارکینگ می **--**
.باشد و در خصوص انبار تجاري دو باب کسري پارکینگ تجاري دارند

با توجه به خط پروژه شماره 595 پیوست به مساحت 13.7مترمربع از عرصه **--**
نمایشگاه در تعریض کمربندي 51 متري خرمشهر قرار دارد

.مراتب جهت تعیین وضعیت تخلفات به حضور تقدیم 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 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/22 3/98/23149 بدوي کرد  
محله-ایزد 
  دوست

3-2-10143-45-1-0-0 125
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
74621 مورخ 98/05/03کارشناسان  رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.928.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,185,600,000(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون 

و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 266.56  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت تک برگی به شماره ثبتی 
 2320/90 به صورت عرصه و اعیان یک باب کاروانسرا به مساحت 308.57 مترمربع می باشد

: که اعیانات به تفکیک به رح ذیل می باشد *--*
ساختمان 1 طبقه بر روي همکف و زیر زمین به مساحت 183 متر مربع ( رستوران اردشیر  -1

 ) و داراي بالمانع به شماره  474401 به تاریخ  96/03/11  می باشد
یک باب دکان داخل سراي مهدیه در دو دو دهنه و به مساحت 61.38 متر مربع   داراي   -2

 بالمانع شماره 3/33/73636  تاریخ 91/12/23 از شهرداري می باشد
یک باب دکان داخل سراي مهدیه  به مساحت 70.33 متر مربع  که از بابت آن داراي  -3

بالمانع شماره  3/33/11295 تاریخ 80/06/06 می باشد
یک باب دکان داخل سراي مهدیه  به مساحت 62.83 متر مربع  که از بابت آن داراي  -4

بالمانع شماره 3/33/18825 تاریخ 73/11/26 می باشد
یک باب دکان به همراه بالکن داخل سراي مهدیه  به مساحت 55.71 متر مربع بانضمام  -5

بالکن به سطح 20 متر مربع که از بابت آن داراي بالمانع شماره 3/33/67187 تاریخ 
91/06/09 می باشد

در خصوص ساختمان آیتم شماره 1 داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره  *---*
 3/33/510135  به تاریخ 96/11/29 می باشد

در خصوص ساختمان آیتم شماره 2 داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره  *-----*
 3/33/510134  به تاریخ 96/11/29 می باشد

 در خصوص آیتم هاي 3 تا 5 هیچگونه تغییرات و تخلفی مشاهده نگردید *-----*

مالک بر خالف مجوز تعمیرات صادره در خصوص آیتم هاي 1 و 2 ، اقدام به یکپارچه  *-*
نمودن آیتم شماره 1 و 2 و نیز افزایش ارتفاع در همکف به طول 0.4 متر و در طبقه اول به 

 طول 1.5 متر نموده است
: برابر نقشه برداري ارائه شده به شرح ذیل مالک اقدام  به 

ایجاد تغییرات در سازه و دیوار هاي داخلی و تاسیسات و برچیدن سربندي و نیز افزایش  -1
 ارتفاع در همکف به طول 0.4 متر و افزایش ارتفاع در طبقه اول به طول 1.5 متر

ایجاد تغییرات در سازه و دیوار هاي داخلی و تاسیسات به سطح 59.28  و برچیدن  -2
سربندي  و افزایش ارتفاع در همکف به طول 0.4 متر و احداث یک طبقه تجاري به مساحت 

59.28  و اتصال همکف و طبقه اول به ساختمان آیتم شماره 1 ( رستوران اردشیر )
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 با توجه به توسعه بناي تجاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3

الزم به توضیح می باشد بناي مذکور در مجموع به صورت رستوران جدید اردشیر  *----*
 خواهد بود و در حال جاضر در محله اتمام آجر چینی و سفت کاري و اجراي نما  می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------*
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/97/21460 به تاریخ 97/08/12 الزم به 

 : توضیح می باشد
.هیچگونه تخلف بناي مسکونی نبوده و تخلف به صورت توسعه بناي تجاري می باشد *--*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد *---*

 
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

18317-98/02/11 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   948,000(نهصد و  

چهل و  هشت هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 29.4  0
 

329063  , 1385 1398/07/20 بالکن در حد مجاز 3/98/23150 بدوي  
جانبازان-ج

اده 
الهیجان-آ
ج بیشه  
پرند

3-2-10290-5-1-5-0 125
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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 در اجراي تصمیم مورخه 98/3/18 کمیسیون محترم ماده صدمبنی بر  ارائه گواهی 
استحکام از سوي مالک  مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر خط عادي بصورت عرصه 

 واعیان یکباب مغازه  بسطح 19/8
مترمربع با ارتفاع 3/7 داراي بالکن چوبی بسطح 9/6 مترمربع  (6/6مترمربع درحد یک سوم 
وبسطح 3  مترمربع مازاد بریک سوم ) با نوع اسکلت بلوکی  وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با 

  قدمت سال 1385 می باشد
که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد 
.ضمنا مالک بدون اخز مجوز اقدام به تعمیرات اساسی شامل نصب قوطیهاي فلزي جهت 

 استحکام بنا وهمچنین تعویض سربندي
وکف سازي بدون افزایش بنا را نموده  همچنین باتوجه به انعکاس ملک بر روي  خط پروژه 
پیوست به شماره 1964  خیابان بصورت 12 متري وفاقد عقب نشینی  می باشد وبراساس 

 S321 طرح تفصیلی درپهنه
( کارگاههاي تولیدي وتجاري ) قراردارد حالیه درخواست  پرداخت خالف آن  رادارد مراتب 

 . جهت دستور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دیوارگذاري مطابق با خط پروژه انجام 
شده، به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 113,080,000(یکصد و  سیزده میلیون و  هشتاد هزار )  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.   

جریمه 51.4  2
 

1100000  , 1398 دیوار گذاري 1398/06/11 3/98/23158 بدوي بلوار چمران 
جنب دیوار 
محیط 
زیست 

پشت صدا و 
سیما

3-1-10025-60-1-0-0 125
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده  توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین محصور که **--**
 برابر فروشنامه عادي ارائه شده به مساحت 936مترمربع

که وضع موجود به صورت یک قطعه زمین در دو ضلع داراي دیوار جدید ساز بلوکی **--**
  به طولهاي 13.95+37.45متر در مجموع 51.4متر طول

که مساحت عرصه محصور برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده 588.32متر **--**
.مربع می باشد

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس نقشه برداري بر روي ملک می **--**
.باشد

با توجه به خط پروژه شماره 2788 فاقد عقب نشینی از کوچه بن بست 8متري حد **--**
شرق می باشد.(دیوارها در مسیر تعریض قرار ندارد)

.231گستره تجاري اداري خدماتی می باشدs کاربري ملک**--**
مراتب با توجه به تصمیم شماره 22779مورخ 98/04/18 کمیسیون ماده صد به **----**

.حضور تقدیم میگردد

125
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنادر زیر شیروانی ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  54,560,000(پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد و  شصت هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.8  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/06/25 3/98/23161 تجدید 
نظر

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 

خبرنگار - 
بن بست 
هشتم

3-1-10002-32-1-0-0 125
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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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه  وپایانکارصدراالشاره از شهرداري  فاقد 
عقب نشینی بر اساس زمان صدور پروانه و پایانکار میباشد

حال با عنایت به وضع موجود برخالف قانون تملک آپارتمانها اقدام به افزایش بنا در 
زیرشیروانی بسطح  8/8مترمربع را نموده  بصورت توسعه یکباب انباري

از 3/47 مترمربع به 12/27 مترمربع که بسطح 7/27 مترمربع انباري بیش از 5مترمربع  
 .مازاد برتراکم وبسطح 1/53 مترمربع درحد تراکم  می باشد

.حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا دارد مراتب جهت دستور  تقدیم  میگردد 

125
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

12  0
 

1020000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1398/06/17 3/98/23163 بدوي خیابان 
الهیجان  

آزاد  صومعه 
10

3-3-10357-405-1-0-0 125
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توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبرابر بازدید به عمل آمده  مکان مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت عرصه حدود 34/7  مترمربع می باشد

که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب مغازه برابر نقشه برداري ارائه  
 شده  بازیربناي 34/7   مترمربع با نوع اسکلت  فلزي

وقدمت سال 1398   را نموده  وبراساس ضوابط کسري  یک واحد پارکینگ   تجاري  دارند  
 .  وتوسط شهرداري پلمپ گردیده

همچنین برابر خط پروژه شماره 1636 پیوست به عمق متوسط 1/75 متر و بسطح 12   
. مترمربع درحد شرق داراي عقب نشینی می باشد

  .  مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد  
احتراما درفرم تحلیل خالف مساحت **********************************

 .کسري پارکینگ اشتباه وارد شده بود که به 25 مترمربع اصالح 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 گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت آقاي اسمعیل وفائی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري به مساحت 59.66 مترمربع  با توجه به 

محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد ضمن  نقض راي 
بدوي مستندا به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات با 
اعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 

بمبلغ 114,027,800(یکصد و  چهارده میلیون و  بیست و  هفت هزار و  هشتصد) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد. 

جریمه 59.66  4
 

65000  , 1369
 , 1374
 , 1390

احداث بناي بدون مجوز 1398/06/16 3/98/23173 تجدید 
نظر

آج بیشه  
روبروي 
نمایندگی 
سایپا قوامی 
 رادیاتور 
سازي 
 محمد

3-3-10352-170-1-0-0 126
0

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض   وبا 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 9.42 متر مربع بمبلغ 61,230(شصت و  یک هزار و  دویست 

و  سی) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 9.42  0.1
 

65000  , 1362 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت(ماده 147) بصورت **--**
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب کارگاه سنگ بلوك سازي و انباري و 6 باب 

مغازه تحتانی و یک واحد مسکونی فوقانی
بمساحت عرصه 1714 متر مربع که وضع موجود بصورت 6 باب مغازه در حد جنوب با  **--*
ورودي مسقف و یک واحد مسکونی و 7 واحد انبار تجاري در حد شمال و همچنین پارکینگ 

تجاري طبق نقشه برداري ارائه شده
:  بمساحت عرصه موجود  1691/40 متر مربع به شرح زیر می باشد **--**

******************وضعیت موجود*************         
مغازه اول از حد شرق بصورت یک واحد تجاري دو دهنه بمساحت 77/05 متر **--***
مربع بهمراه بالکن بمساحت 24/23 متر مربع با فعالیت شغلی نانوایی و داراي تابلو به ابعاد 

حدودا 0/6* 1 متر و 0/4* 0/5 متر
مغازه دوم از حد شرق بصورت یک واحد تجاري دو دهنه بمساحت 72/24 متر **--**

مربع بهمراه بالکن بمساحت 32/48 متر مربع با فعالیت شغلی رادیاتور سازي داراي تابلو به 
ابعاد حدودا 6/5* 0/9 متر - 6/5* 0/8 متر - 0/8* 1/8 متر و 0/8*1/8 متر

مغازه سوم از حد شرق(یک دهنه) بمساحت 39/82 متر مربع بهمراه بالکن **--**
بمساحت 18/84 متر مربع با فعالیت شغلی سوپاپ تراشی و داراي تابلو به ابعاد حدودا 2/5* 

2/5 متر
ساختمان 2 طبقه(همکف و اول) که همکف بصورت یکباب مغازه دو دهنه بمساحت **--**
68/54 متر مربع(مصالح ساختمانی) داراي تابلو به ابعاد حدودا 5* 0/8 متر و راهرو مسقف 

42/23 متر مربع
و طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بمساحت 130/42 متر مربع(بمیزان 10/46  **--**

متر مربع مربوط به احداث کنسول در حد جنوب میباشد.)
تعداد 7 واحد انبار تجاري در حد غرب وشمال مجموعا بمساحت 313/06 متر مربع**--**

بارانداز در حد غرب بمساحت 25/66 متر مربع بصورت پارکینگ تجاري **--**
بارانداز در حد شمال بمساحت 73/93 متر مربع بصورت پارکینگ تجاري**--**

محوطه تجاري بمساحت 978/87 متر مربع (که با توجه به کاربري فعالیت  عرصه **--**
.تخلف محسوب نمی گردد

**************سوابق ملک*************        
بابت احداث بارانداز 6 دهنه بمساحت 155 متر مربع انبار تجاري در حد غرب **--**

بمساحت 176 متر مربع و انبار تجاري در حد شمال بمساحت 77 متر مربع و 5 باب مغازه در 
حد جنوب بمساحت 180 متر مربع
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داراي پرداخت عوارض در سال 74(موجود در پرونده درآمدي) میباشند.و بابت  **--**
احداث ساختمان 2 طبقه(همکف و اول) که همکف بصورت یکباب مغازه و ورودي مسقف 

 مجموعا 112 متر مربع
و طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بمساحت 121 متر مربع(قسمتی از آن **--**
بمساحت 9 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر) داراي رأي کمیسیون طبق 

صورتجلسه مورخ 74/03/06
می باشد که بابت مسکونی محکوم به جریمه و مغازه بدون ذکر مساحت حکم به  **--**

.تخریب صادرگردیده است
از  بابت یک باب مغازه دو دهنه(مغازه دوم از حد شرق با فعالیت شغلی رادیاتور **--**
سازي ) بمساحت 75 متر مربع و بالکن بمساحت 25 متر مربع داراي رأي کمیسیون طبق 
.صورتجلسه مورخ 76/03/28 مبنی بر جریمه  میباشد که پرونده مختومه گردیده است

:در حال حاضر داراي اضافه بناء به شرح زیر می باشد**--**
******************* تخلفات***********************           

اضافه بناي مسکونی در طبقه اول (همزمانساز  با توجه به ارائه نقشه) بمساحت 9/42 متر -1
(مربع با قدمت  سال 1362(داراي راي جریمه طبق صورتجلسه مورخ 74/03/06

اضافه بنا به صورت  توسعه بالکن خارج از 1/3  (همزمانساز  با توجه به ارائه نقشه)در  -2
مغازه رادیاتور سازي بمساحت 7.48متر مربع با قدمت  سال 74(داراي راي جریمه مطابق 

(صورتجلسه مورخ 76/03/28
اضافه بناي تجاري(همزمانساز با توجه به ارائه نقشه ) بمساحت 9/11 متر مربع با قدمت -3

(حدود  سال69 (دو مغازه سوپاپ تراشی و نانوائی
احداث بالکن واحد تجاري دو دهنه  نانوایی در حد 1/3 بمساحت 24/23 متر مربع با -4

قدمت سال 90
احداث بالکن واحد تجاري مغازه سوم  سوپاپ تراشی از حد شرق  بمساحت 18/84 متر  -5

مربع(13/27 متر مربع در حد 1/3 و 5/57 متر مربع خارج از 1/3) با قدمت  سال 74
مغازه(همکف ساختمان 2 طبقه) بمساحت 68/54 متر مربع و راهرو مسقف بمساحت -6

42/23 متر مربع با قدمت سال 56(از بابت این قسمت داراي   راي تخریب طبق صورتجلسه 
(مورخ 74/03/06 بدون ذکر مساحت می باشد

                     *************************************
با توجه به زیربناي تجاري(به کسر راهرو) و ضوابط قدیم نیاز به 10واحد پارکینگ **--**

.می باشد که 5 واحد در محل و مابقی در فضاي باز تامین گردیده است
طبق خط پروژه  شماره 905 موجود در سیستم (پیوست) به میزان حدودا 116/45  ****

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



متر مربع از اعیان در تعریض معبر 45 متري اصالحی قرار دارد.(24.37مترمربع از مغازه 
(داراي راي تخریب

321کارگاههاي تولیدي و تجاري می s کاربري ملک مطابق طرح جدید تفضیلی**--**
باشد که سطح اشغال مجاز آن 50% می باشد و سطح اشغال موجود بر اساس مساحت 

.باقیمانده 45.25%می باشد
درخصوص  ساختمان دو طبقه که از بابت همکف راي تخریب و اول جریمه می باشد **--**

 به صورت دیوار باربر می باشد وقابلیت تخریب همکف و ابقاي طبقه اول در محل وجود 
.ندارد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 18611مورخ 95/09/24 **--**
.مبنی بر تخریب می باشد ومهلت اعتراض در کمیسیون تجدید نظر سپري گردیده است

همچنین از بابت مغازه رادیاتورسازي دو مرحله راي جریمه دارد (یک بار همراه 5 **--**
باب مغازه در پرونده در آمدي و یک بار در سال 74 )که  از این بابت 75 مترمربع بستانکار 

.می باشد
.مراتب جهت حفاري اداره آب به حضور تقدیم میگردد**--**

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 92898مورخ 98.5.31  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 53,134,000(پنجاه و  سه میلیون و  یکصد و  سی و  چهار 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 171.4  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/16 3/98/23174 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
رضا-خ 
پرند-بن 
بست 

صمدي   
(بعد از 

پل-سمت 
چپ
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با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 92898مورخ 98.5.31 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریهاضمن نقض 

راي تجدیدنظر ،  مشارالیه را از بابت اضافه بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 303,366,000(سیصد و  سه میلیون و  سیصد و  

شصت و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.24  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي تجدیدنظر 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید ردتخلف 8  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 134/5 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه بر 

روي همکف ( همکف مسکونی ) می باشد چ
 اعیان مذکور بدون مجوز و در مرحله نازك کاري متوقف گردیده است *--*

در خصوص اعیان داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل می  *----*
: باشد

همکف بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي حدود 63/8 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح   -1
2 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت  ( کاهش عرض آن از 2متر به 1/6 متر  ودران حد 

 . داراي پنجره می باشد)
همکف  بصورت پارکینگ وراه پله بسطح حدود  54/52 مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -2

 . . 2 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت می باشد
طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بازیربناي حدود 118/32 مترمربع   که از مقدار    -3
فوق بسطح 4 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت از 2متر به 1/6 متر  ودران حد داراي 

 . . پنجره می باشد
 .  براساس وضع موجود کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند   -4

. ارتفاع پیلوت بدون کف سازي 3/2 متر اجراء گردیده -5

 تخلف جدیدي مشاهده نگردید *---*
 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

126
1

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري ، مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز بصورت باالبر به مساحت 3.74  مترمربع با عنایت به  رضایت نامه محضري 

ساکنین و 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 18,513,000(هجده میلیون و  پانصد و  سیزده 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 3.74  1.5
 

3300000  , 1396 احداث بناي جداساز 1398/07/14 3/98/23175 بدوي بلوار امام  
رسالت 

آهکی-بن 
بست 
صفرنژاد

3-3-30221-7-1-1-0 126
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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  طبق سند مالکیت (2عدد سه دانگی) بصورت یکواحد آپارتمان در 
طبقه اول  بانضمام  انباري و پارکینگ  در همکف  باستناد پروانه و پایانکار فوق فاقد عقب 

.نشینی میباشد
که مالک آپارتمان مذکور در حیاط مشاعی اقدام به احداث باالبر به ابعاد حدود 1/13 * 1/65 
 . متر ( بسطح حدود 1/87 متر مربع) از همکف تا طبقه اول  با قدمت سال 1396 نموده است
شایان ذکر است که در جدول کاربري به دلیل نداشتن آیتم باالبر از آیتم آسانسور استفاده 

 گردیده است
.حالیه متقاضی با توجه به درخواست بپیوست خواستار  رسیدگی را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

126
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 369,070,500(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  هفتاد هزار و  

پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 79.37  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/15 3/98/23176 تجدید 
نظر

خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه  
خ پاستورك 

پاك

3-3-10102-9-1-0-0 126
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 107**--** 
 مورخ 97/09/12

به صورت 2طبقه در 4واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 62.2 **--**
 مترمربع که با یک متر عقب سازي

در حد غرب با مجموع زیربناي 601مترمربع  صادر گردیده است.در حال حاضر با **--**
 توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله اتمام اسکلت می باشد

:و موارد تخلف به شرح زیر مشاهده گردید**--**
 توسعه بناء مازاد بر تراکم به سطح 24.44مترمربع در طبقه همکف**--**

توسعه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 24.44مترمربع در طبقه اول و دوم به **--**
مساحت 24.44مترمربع در مجموع دو طبقه 48.88

اضافه بناء به صورت توسعه زیر شیروانی به مساحت 5.87مترمربع**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی  در طبقه اول و دوم هرکدام  **--**

به مساحت 0.09مترمربع در مجموع 0.18مترمربع
تبدیل 29.16مترمربع مساحت پیلوت به تجاري و افزایش تعداد تجاري از یک باب **--**

 به 3 باب مغازه
دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند(پارکینگ شماره 3 در صورت تامین 5متر **--**

عرض گردش پس از اجراي نازك کاري در زمان پایانکار مورد تایید است)
با توجه به نحوه آرایش پارکینگ فضاي سبز ارائه شده در زمان پروانه به مساحت **--**

.40مترمربع  حذف گردیده است و 80مترمربع فضاي باز نیز رعایت گردیده است
*****************---------*******************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 23176مورخ **--**
 98/07/15 مبنی بر جریمه توسعه بناء مسکونی و تبدیلی راه پله و توسعه زیرشیروانی

در مجموع به مساحت 79.37مترمربع و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه تبدیلی **--**
در همکف و کسري دو واحد پارکینگ تجاري و افزایش دو واحد در مجموع به مساحت 

81.16
. مترمربع دارند**--**

با توجه به بازدید انجام شده یک باب مغازه در حد شمالغربی  تخریب شده است و **--**
.دو باب مغازه در حد جنوب غربی  با ایجاد بازشو به یک باب تبدیل گردیده است

که مغازه فوق به مساحت 58.57مترمربع می باشد و 3.63مترمبع کمتر از مساحت **--**
.پروانه می باشد

.بنابراین کسري پارکینگ نیز منتفی می باشد**--**

126
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.خالف جدیدي مشاهده نگردید**--**
.در حال حاضر تقاضاي تایید اجراي راي را دارند**--**

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز ،  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 284,040,000(دویست و  هشتاد و  
چهار میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. در خصوص عقب نشینی ، 

مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه ، در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد..

جریمه 64.8  1.5
 

700000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/01 3/98/23177 بدوي بلوار امام  
علی  کوچه  
گلستان - 
دومین 

فرعی سمت 
راست 
-دومین 
 پالك

3-1-10205-500-1-0-0 126
4

در خصوص عدم رعایت  نورگیري ، شهرداري طبق  ضوایط و مقررات خود عمل نماید.  ردتخلف  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 
101/90  متر مربع با توجه به مدارك موجود در بایگانی  مساحت وضع موجود  بسطح  95/18 

 متر مربع میباشد
که با توجه به سوابق موجود از بابت احداث  بنا  بسطح 78/43 متر مربع ( بصورت پیلوت 

)در حد ستون  همکف ( بدون اجراي سقف)  داراي راي کمیسیون ماده 100 و پرونده مختومه 
   میباشد

و  در حد اجراي سقف اول (بصورت تیرچه بلوك و فاقد سربندي) بوده داراي بالمانع   
 3/33/507892 مورخ 1396/08/14  میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد و همکف بصورت بک واحد مسکونی 
میباشد

طبق پالن معماري ارائه شده داراي مغایرت بشرح زیر میباشد
اضافه بنا بصورت   سرویس بهداشتی  وحمام بمساحت 4/80 متر مربع -

 تبدیل  همکف  به یکواحد مسکونی بسطح 60 متر مربع -
با  شرط نصب درب کرکره اي برقی   در زمان اتمام عملیات ساختمانی  پارکینگ مورد  -

. تایید  میباشد
.در حد جنوبی  رعایت حداقل ابعاد نور گیر نمیگردد لیکن فاقد اشرافیت میباشد -

.با توجه به خط پروژه بشماره 2437 بسطح 7/52 متر مربع از اعیان در تعریض میباشد
.حالیه متقاضی درخواست  موقعیت مکانی را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضورتقدیم میگردد

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

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف 
مدلول پروانه احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 

با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي 
بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه 

با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 485,217,600(چهارصد و  
هشتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هفده هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 82.52  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/09 3/98/23179 تجدید 
نظر

شهدا -  
دیانتی  بن 
بست چهارم

3-3-10121-18-1-0-0 126
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن تائید 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 214,116,000(دویست و  چهارده 
میلیون و  یکصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 127.45  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه  ساختمانی بشماره 88  - 95/08/16   و تمدید پروانه مورخ 
1396/08/08  بصورت 4.5  طبقه در 4   واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی و 

 سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ
با زیربناي  کلی 551.34  متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 127.45  متر  

. مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

 :اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
. اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  حدود 7.48 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
75.04 متر مربع

(هر طبقه بسطح حدود 18.76 متر مربع)
.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 127.45  متر مربع - 3

 .  کاهش سطح  زیرشیروانی  بمساحت 1.76 مترمربع  - 
 .  تراکم مجاز   =   50 %    -    120 %    +   5 % تشویقی آسانسور  -

 .   % مورد استفاده  =  58.65  %  -   237.04  -
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

داراي گزارش تخلف ناظر سازه  جناب آقاي مهندس علیرضا شریفی پور املشی بشماره  -
پروانه 11/300/01414  , ثبت دبیرخانه شهردراي منطقه  بشماره 187512  مورخ 97/09/28  

 . میباشند
  . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

126
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي بالکن تجاري راي به اخذ جریمه با ضریب چهار برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 8,229,600(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  نه هزار و 
 ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 11.43  4
 

180000  , 1375 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/08/28 3/98/23182 بدوي شالکو  
شهید 

انصاري و 
 مستشاري

3-3-10019-51-1-2-0 126
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب مغازه بمساحت 34/29 
مترمربع قطعه  سوم تفکیکی داراي پروانه صدراالشاره از شهرداري  بشغل خشکشویی 

داراي تابلوي بنر فاقد نورپردازي به ابعاد
حدود 2 متر ×3/5 متر و داراي بالکن قدیمی بسطح 18/9 مترمربع ( 11/43 مترمربع درحد 
و7/47 مترمربع مازاد بریک سوم  ) می باشد که در صورتمجلس ونقشه تفکیکی فاقد بالکن 

 وبرابر بررسی بعمل آمده قدمت
آن حدودا سال  1375 می باشد  وبرابر خط پروژه پیوست به شماره 568  فاقد عقب نشینی 
می باشد . حالیه درخواست پاسخ استعالم  دفترخانه  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد
                                                             

*********************************************************
**********************************************

احتراما با عنایت به اینکه برابر صورتجلسه مورخه 98/8/28  کمیسیون ماده صد براي 
11/43 مترمربع از بالکن راي صادر شده درخصوص 7/47  مترمربع اظهار نظري نگردیده لذا 

 مراتب جهت روشن شدن
 .وضعیت مساحت فوق جهت دستور تقدیم میگردد

126
6

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 784,392,000(هفتصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  

نود و  دو هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 93.38  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/29 3/98/23183 تجدید 
نظر

ژاندارمري   
شهرك 
استقالل   
کوچه آزاده  
  فرعی دوم

3-2-10097-19-1-0-0 126
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان ارئه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  3/97/92 مورخ 1397/07/11
 بصورت  3/5 طبقه  در 3 واحد مسکونی  بانضمام  انباري در زیر شیروانی

با زیربناي کلی 520/83 متر مربع   میباشد.عملیات ساختمانی در همکف  در  سفید کاري   
 .میباشد
: که از بابت

اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 19/87 متر مربع ( که از این مقدار   بسطح 5/61 متر مربع  -
مربوط به سایبان ( بارانداز) متصل به سازه اصلی (به عمق  متوسط حدود2 متر) میباشد)

اضافه بنا در  طبقات اول الی سوم بسطح 42/78   متر مربع ( هر طبقه 14/26 متر مربع) -
کاهش سطح راه پله  در طبقه  همکف و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 8/59 متر مربع (  -
عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و موقعیت قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه 

فرق کرده است)
کاهش سطح راه پله  در طبقه  اول الی  سوم  و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 27/75 متر  -
مربع ( هر طبقه  بسطح 9/25 متر مربع) ( عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و موقعیت 

قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه فرق کرده است)
. کاهش زیربنا در زیر شیروانی بسطح 27/47 متر مربع  نسبت به پروانه صادره -

با توجه به اینکه قسمتی از پارکینگ ، در زیر  سایبان  اشاره شده  فوق قرار داشت     - 
 داراي یک واحد کسري پارکینگ  میباشد

داراي کسري حد نصاب فضاي باز  بسطح  27/78 متر مربع میباشد  - داراي کسري فضاي -
..سبز  بسطح 14/70 متر مربع میباشد

داراي  راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/98/22979 مورخ 1398/05/26  مبنی بر تخریب 
.سایبان ( بارانداز ) و  مابقی  جریمه میباشد

حالیه در بازدید مجدد مورخ 1398/06/12  متقاضی  اقدام به تخریب سایبان نموده و با ارائه 
. نقشه و پالن معماري  با چیدمان  پارکینگ جدید  موارد زیر مشاهده گردید

 با توجه به تخریب سایبان اضافه بنا در همکف بسطح 14/26 میباشد  -1
اضافه بنا در  طبقات اول الی سوم بسطح 42/78   متر مربع ( هر طبقه 14/26 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله  در طبقه  همکف و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 8/59 متر مربع  --3
( عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و موقعیت قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه 

فرق کرده است)
کاهش سطح راه پله  در طبقه  اول الی  سوم  و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 27/75  --4
متر مربع ( هر طبقه  بسطح 9/25 متر مربع) ( عرض راه پله موجود 1/10 متر  میباشد و 

موقعیت قرار گیري دستگاه پله نسبت به پروانه فرق کرده است)

126
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



. کاهش زیربنا در زیر شیروانی بسطح 27/47 متر مربع  نسبت به پروانه صادره -5
فاقد کسري پارکینگ میباشد.( با شرط اینکه انباري شماره 1 با پارکینگ شماره 1 و  -6

انباري شماره 2 با پارکینگ شماره 3  مختص یک واحد باشند)
داراي کسري حد نصاب فضاي باز  بسطح  18/66متر مربع میباشد  و  داراي کسري --7

..فضاي سبز  بسطح 14/31 متر مربع میباشد
 سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال مورد استفاده 68/29% میباشد

گزارش  ناظر   معماري  طبق نامه که بشماره 174729  مورخ 1397/09/12  ( ثبت دفتر  
. شهرداي منطقه)در مرحله  پی کنی  با توسعه بنا گزارش گردیده است

گزارش  ناظر   سازه   طبق نامه که بشماره 167075  مورخ  1397/08/30 ( ثبت دفتر  
. شهرداي منطقه) در مرحله  گودبرداري  گزارش گردیده است

ضمنا با توجه به فرم شروع عملیات و پیشرفت عملیات و پالن معماري ارائه شده ناظرین 
.سازه و معماري  ساختمان  عوض گردیده است

حالیه متقاضی درخواست بررسی و کارشناسی مجددرا با توجه به جیدمان جدید پارکینگ را 
..دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی  تقدیم حضور میگردد

 در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 48,165,600(چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت و  

پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 28.67  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1398/07/09 3/98/23184 تجدید 
نظر

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
خبرنگار

3-1-10002-42-1-0-0 126
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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 نقض راي 

بدوي، 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 618,760,800(ششصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  شصت 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 122.77  1.5
 

3360000  , 1395 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 139  - 1395/11/27  بصورت 4.5    -

طبقه در 2  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با زیربناي
کلی 359.05  متر مربع  با  سایبان بسطح 7.44 متر مربع در همکف جهت پارکینگ ,  با   - 
استفاده از سقف تراکم اعطایی در طبقات بسطح 28.67 متر مربع  , مربع صادر گردیده است

  .
 . عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت  کاري میباشد  -
 . تراکم مجاز 50 %  در همکف  و 120+5  % در طبقات -

 % مورد استفاده 66.40 %    - طبقات 241.69 -
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند  -

اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  حدود 18.06 متر مربع  ( از مقدار فوق بسطح  -1 
1.60 متر مربع عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت بصورت سایبان جهت پارکینگ بوده و فاقد 

 اشرافیت است )
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا چهارم  بسطح حدود 94.44 متر  - 2 

مربع
(هر طبقه بسطح حدود 23.61 متر مربع)   

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف  1.51 متر مربع و طبقات  -  3
هر کدام 2.19 متر مربع (مجموعاً بسطح 10.27  متر مربع ) ضمناً عرض باقیمانده راه پله در 

 . هر طرف 1.10 متر میباشد
.اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 28.67 متر مربع -  4

 .  کاهش  بنا در زیر شیروانی -  
 . رعایت پارکینگ گردیده -

----------------------------------
داراي گزارش مجري  پروژه (خانم پیمانه مهرپورشاد ) مبنی بر شروع عملیات ساختمانی   -

 . بشماره 66031 مورخ 97/04/11 (ثبت دبیرخانه شهردراي) میباشند
 . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

126
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 یک برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات به مبلغ 214,086,000(دویست و  چهارده میلیون و  

هشتاد و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 69.06  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/21 3/98/23191 بدوي کوي امام 
رضا -نبش 
دبستان 22
بهمن 

-روبروي 
کوچه 

چهاردهم

3-3-10407-16-1-0-0 126
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توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/139  -  1397/10/29  بصورت  -

 2.5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه یک باب مغازه فاقد بالکن در همکف
با تامین پارکینگ مورد نیاز  , بهمراه انباري  در زیر شیروانی  با زیربناي کلی 630.94 متر  -

 . مربع  ,   با سطح اشغال 60%   و تراکم طبقات 150 %  صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حال انجام سفت کاري در حد دیوار چهار طرف بوده  و برابر نقشه  -

:برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 %سطح اشغال مورد استفاده  موجود ؛  67.19 -

 % تراکم طبقات مورد استفاده موجود ؛ 154.38 -
. اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح  23.02 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  مجموع  طبقات اول و دوم  بسطح 46.04 متر مربع  (هر طبقه  -2
بسطح 23.02 متر مربع)

 . الزم به ذکر است که پاسیو به مساحت 12 متر مربع در اجرا  حذف گردیده است - 
 . تعداد واحد هاي مسکونی به 4 واحد کاهش یافته است  -  
 . زیرشیروانی بسطح 20.53 متر مربع کاهش یافته است  -  

 .  رعایت چهار واحد پارکینگ مسکونی و یک واحد تجاري  گردیده است -  
 . رعایت ارتفاع 2.40  پیلوت و 3.40  مغازه  در زمان پایانکار الزامیست - 

 . هرگونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح در کمیسیون ماده صد خواهد بود - 
 . فاقد گزارش تخلف مهندس ناظر در پرونده فنی بایگانی شهرداري - 

 . مورد درخواست گواهی عدم خالف - 
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 همکف و طبقات با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 110,608,000

(یکصد و  ده میلیون و  ششصد و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 17.84  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/21 3/98/23193 بدوي شهرك امام  
حسین-فلک

  ه گیل

3-3-30350-45-1-0-0 127
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماًمکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي, پروانه ساختمانی بشماره   3/97/1  - 
1397/01/22  بصورت 3/5 طبقه در 3  واحد مسکونی

 . بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي  کلی 424/57  متر مربع  صادر گردیده است 
عملیات ساختمانی در حد  بهره برداري میباشد و  بدون تخلف زیر بنایی  داراي گواهی عدم 

. خالف بشماره   516895  - 1397/09/06  میباشد
حالیه  طبق نقشه برداري تفکیکی ( تایید شده نظام مهندسی) ارائه شده توسط متقاضی 

.موارد زیر مشاهده نگردید
اضافه بنا در طبقات  بسطح  17/84 متر مربع ( همکف و هر کدام از طبقات 4/46 متر  --

مربع )
داراي  کاهش  بنا در زیر شیروانی  بسطح 0/28 نسبت به زیربناي  پروانه  صادره    --

میباشد
نماي اصلی سنگ و نماي جانبی سمت غرب حلب  قرمز رنگ و سمت شرقی سیمان سیاه --

میباشد
.رعایت طول درب و تعداد پارکینگ  رعایت میگردد --

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه سطح اشغال مجاز 55% و سطح اشغال موجود  --
.57/88% میباشد

در مرحله عدم خالف داراي گزارش پیشرفت  عملیات ساختمانی توسط  ناظر سازه  بدون  
.تخلف زیر بنایی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست پایانکار را دارند
مراتب  با توجه به  تخلفات زیر بنایی زیر 5%  مساحت زیربناي پروانه جهت صدور دستور  

.تقدیم میگردد
شایان ذکراست با توجه به اینکه در حد غرب ملک  ( ملک  همسایه) دو اشکوبه میباشد و  
در این حد  داراي نماي حلب قرمز رنگ میباشد و باتوجه به و جود ملک  دو اشکوبه   امکان 

.نصب داربست در این حد وجود ندارد
.و نماي حد شرقی نیز بصورت  سیمان سیاه میباشد
مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,344,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 400  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/29 3/98/23194 بدوي شهید  
انصاري  ك 
  رجایی

3-3-10323-5-1-0-0 127
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي اداري ناشی از تبدیل مسکونی به اداري و توسعه  با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 5,118,960,000(پنج میلیارد و  یکصد و  هجده 
میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 761.75  2
 

3360000  , 1395 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه شماره 168 مورخ 92/8/25 بصورت **--**
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 461/76 متر مربع(با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده است
:که از بابت موارد اضافه بنا به شرح زیر شامل **--**

همکف به میزان حدودا 51/88 متر مربع(بخشی از آن مربوط به احداث مغازه فاقد  **--**
بالکن بمساحت 24/30 متر مربع)

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 به میزان حدودا 207/52 متر مربع(هر طبقه حدودا **--**
51/88 متر مربع)

توسعه راه پله به بام به میزان حدودا 2/61 متر مربع**--**
 سقف تراکم اعطایی به میزان 107/79 متر مربع**--**

یک واحد کسري پارکینگ تجاري و تغییر جانمائی ملک از برساز شمالی به عقب **--**
 ساز جنوبی

در خصوص مغازه و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي تخریب و در خصوص **--**
مابقی اضافه بنا داراي راي جریمه و تغییر جانمائی فاقد راي  از کمیسیون تجدید نظر و 

.سوابق در واحد خالف میباشند
مغازه تخریب و از بابت ساختمان گواهی عدم خالف به شماره 94213مورخ  **--**

.94/02/22صادرگردیده است
در حال حاضر با توجه به دستور شهردار محترم رشت مبنی بر مساعدت و پیرو آن **--**

 دستور شهردار محترم منطقه  در معیت نماینده سازمان
از محل بازدید گردید که مشاهده گردید کل ساختمان با تعمیرات اساسی و مقاوم **--**

سازي در سال 95 به صورت دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی استان گیالن تبدل 
گردیده است

:که موارد تخلف  جدید به شرح زیر می باشد **--**
تبدیل پیلوت (مسکونی) به اداري  به مساحت 140.39 مترمربع  بدون مجوز شامل **--**
پذیرش ورودي و سرویس و سایر فضاهاي اداري که از این مقدار 11.11مترمربع احداث راه پله 

.بتنی با قدمت سال 95 می باشد
تبدیل مسکونی از طبقه اول تا چهارم به مساحت 561.56مترمربع بدون مجوز  که **--**
.از این مقدار 11.11مترمربع احداث راه پله بتنی با قدمت سال 95 در طبقه اول  می باشد

توسعه بناء اداري به مساحت 37.98مترمربع به صورت طبقه مازاد در طبقه پنجم و **--**
 تبدیل 21.82مترمربع راه پله و آسانسور مسکونی به اداري

با توجه به نامه شماره 133921مورخ 96/07/05معاونت معماري و شهرسازي از بابت **--**
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761.75زیربناي اداري 16واحد پارکینگ مورد نیاز است(15واحد موظف 1 واحد براي 
مراجعان)

.بنابراین 16واحد کسري پارکینگ دارد**--**
جانمایی ساختمان تغییر نموده است در پروانه صادره بر ساز از حد شمال بوده و در **--**

.حال حاضر  بصورت بر ساز از حد جنوب بوده و حیاط در قسمت شمالی میباشد
بنابراین 103.05مترمربع (20.61مترمربع در هرکدام از طبقات  همکف تا چهارم به **--**
کسر اضافه بناء در آن طبقه) مطابق نامه شماره 213210مورخ 96/10/23 معاونت شهرسازي  

 تغییر جانمائی دارند
توضیحاً اینکه با همین وضعیت و با تغییر جانمائی به کمیسیون ماده 100 اعالم **--**
.گردیده بود که با توجه به نامه معاونت شهرسازي تغییر جانمائی اعالم گردیده است

در حد شرق در طبقات داراي پنجره به پالك مجاور که وضع موجود پارك و متعلق **--**
به شهرداري می باشد هستند که در خط پروژه این حد کوچه 8متري آتی تعریف گردیده 

.است
                                                                 

*********************************************************
**

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 23194مورخ 98/07/29 **--**
. مبنی بر جریمه می باشد

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**
در حال حاضر با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 23535مورخ **--**

 98/10/21 مبنی برارائه دفاعیات مالک و بررسی مجدد پرونده
و با عنایت به نامه  شماره 34526مورخ 98/08/22 اداره کل راه و شهرسازي مبنی **--**

(اداري تثبیت شده) s121 121بهr بر تغییر کد پهنه ملک از
با توجه به اینکه پروانه صادره براي ملک به صورت مسکونی می باشد و تغییر کد **--**

 پهنه در طرح تفضیلی منوط به دریافت پروانه اداري می باشد بنابراین
تبدیل ملک از مسکونی به اداري برخالف پروانه صادره صورت گرفته و تخلف **--**

.محسوب می گردد
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

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 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 کسري پارکینگ 
مسکونی با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 232,500,000

(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/20 3/98/23195 تجدید 
نظر

خرمشهر  
 جانبازان

3-3-10368-56-1-0-0 127
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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 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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 92346-98/05/31 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  531,400,000(پانصد و  سی و  یک میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 75.92  0
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده ،ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 از ماده صد 
قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.50 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر 

تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 1,369,239,000(یک میلیارد و  
سیصد و  شصت و  نه میلیون و  دویست و  سی و  نه هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 294.46  1.5
 

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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین 
نسقی بمساحت 175 متر مربع  که وضع موجود آن با توجه به پالن معماري ارائه شده داراي 
عرصه بمساحت 131/55 متر مربع می باشد که  مشتمل است بر یک دستگاه ساختمان  4 

:طبقه (سه طبقه بر روي مغازه) با اسکلت بتن آرمه با مشخصات زیر
طبقه همکف شامل مغازه (تعمیرگاه) بمساحت 75/92 متر مربع + راه پله دسترسی  *---*

به واحد هاي مسکونی بسطح 13/27 متر مربع
طبقه اول و دوم هر کدام بمجموع مساحت 93/73 متر مربع (79/22 یک واحد  *--*

مسکونی+14/51 راه پله مشاعی)
طبقه سوم به مجموع مساحت 93/73 متر مربع (یک واحد مسکونی بسطح 83/89  *--*

متر مربع + راه پله بسطح 15/49 متر مربع+تراس رو باز بمساحت 24/35 متر مربع
.قدمت احداث بنا سال جاري می باشد *---*

با توجه به تامین یک واحد پارکینگ در فضاي باز طبق ضوابط یک واحد کسري  *--*
پارکینگ غیر مسکونی و سه واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

با توجه به اینکه کاربري ملک مغایر با کاربري طرح تفصیلی است کل بنا بصورت  *---*
مازاد بر تراکم محاسبه شده است

با توجه به خط پروژه شماره 1262 پیوست با عنایت به نسقی بودن ملک و عدم  *---*
.امکان تهیه خط پروژه تا اخذ سند مالکیت میزان عقب نشینی نامشخص می باشد

از بابت موارد مذکور هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده است و توسط مالک  *---*
.نیز ارائه نشد

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور  *--*
تقدیم می گردد
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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 12.29 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 26.53 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی 
به مساحت 20.70 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 934,819,200(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  هشتصد و  نوزده 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 139.11  2
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/21 3/98/23196 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي 

خرمشهر 14
   متري الله

3-3-10411-61-1-0-0 127
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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 

482,664,000(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 287.3  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/07/21 3/98/23196 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي 

خرمشهر 14
   متري الله
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 202 به تاریخ 
93/12/28

می باشد که  به صورت 4/5 طبقه  در 14 واحد مسکونی  و زیر شیروانی بصورت  انباري  با 2 
 متر عقب سازي در  طبقه 4 با زیر بنا 1635/24

متر مربع با سقف تراکم اعطایی بسطح  287/30 متر مربع  صادرگردید است وداراي سوابق 
. تمدید مرحله اول به تاریخ 94/12/05 و مرحله دوم به تاریخ95/12/10می باشد

.عملیات ساختمانی همکف در حد شروع سفید کاري و طبقات در حد سفید کاري میباشد
طبق نقشه برداري تفکیکی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) ارائه شده 

.موارد زیر مشاهده گردید
 اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 12/29 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  تا سوم بسطح  79/59 متر مربع ( هر طبقه 26/53 متر مربع) -2
اضافه بنا در طبقه چهارم  بسطح 56/97 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 30/44 متر   -3

مربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد )
  افزایش بنا در زیر شیر.انی بسطح 20/70 متر مربع -4

با توجه  به اینکه  مساحت برخی از انباري ها  در زیر شیروانی  بیش از 5 متر مربع میباشد  
بسطح  17/03 متر مربع   داراي  اضافه بناي درآمدي ( مشمول تراکم ) میباشند

با توجه به تخلفات زیربنایی صورت گرفته  بیش از 5% زیربناي پروانه صادره  بسطح   -5
.287/30 متر مربع داراي تخلف سقف تراکم اعطایی ( خارج تراکم) میباشد

تعداد واحدها  از 14 واحد به 13 واحد کاهش یافته است ( در طبقه سوم از 4 واحد به 3  -6
واحد کاهش یافته )  و رعایت پارکینگ مطابق پروانه میگردد

سطح اشغال مجاز  بر اساس پروانه صادره 54/93%  ( به کسر راه پله و سایه کنسول  -7
.جهت تامین پارکینگ) بوده و سطح اشغال موجود 59/31% ( به کسر راه پله ) میباشد

.درب هاي پارکینگ و دیوار چینی پیرامونی ملک  در زمان بازدید صورت نپذیرفته است *
نماي  سمت  غرب بصورت حلب براق و نماي سمت شرق بصورت سیمان کاري سیاه  *
میباشد که رعایت  نما سازي ها با توجه به ضوابط سیما و منظر در زمان پایانکار الزامی 

 .میباشد
رعایت حداکثر ارتفاع 2/40  متر در پیلوت و رعایت   فاصله ستونها   طبق  ضوابط و  *

مقررات پارکینگ  و نیز دیوار چینی پیرامونی ملک مطابق  پروانه صادره و حدود ابعاد سند  
.در زمان  پایانکار الزامی است

ضمنا با توجه به فرم پیشرفت عملیات و پالن معماري گویا ناظر سازه ساختمان تغییر یافته 
است
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.وفاقد گزارش ناظرین  ساختمان میباشد  
.حالیه متقاضی درخواست  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت  دستور تقدیم می گردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  تجدید نظر 3/98/23571 مورخ   ****

.1398/09/18  مبنی بر جریمه میباشد
.مراتب   با توجه  به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

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 نقض راي 
بدوي، 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 1,170,093,400(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد میلیون و  نود و 
 سه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 220.43  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/09/19 3/98/23199 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
سندي ب 

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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/207  - 96/12/20 بصورت 3.5   -

طبقه در 9 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 1368.77  متر مربع بهمراه انباري در زیرشیروانی . با تائید 16 واحد پارکینگ  . صادر   -

 . گردیده است
در خصوص اضافه بنا در حد اجراي ستون همکف بسطح 80.26 متر مربع داراي راي   -

 . جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده صد و سوابق در واحد خالف میباشند
 . عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري میباشد -

 . طبق نقشه برداري ممهور ارائه شده داراي اضافه بنا بشرح زیر است -
- - 

 . کاهش بنا در  همکف بسطح 0.97 متر مربع نصبت به راي کمیسیون -
 . تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 1.09 مترمربع -

افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح مجموعا بسطح 183.33 متر مربع (هر طبقه  -
 بسطح 61.11 متر مربع )

اضافه بنا در مجموع زیرشیروانی بسطح 36.01 متر مربع ( که  بسطح 28.62 متر مربع  -
بصورت انباري بیش از 5 متر مربع )

 . پارکینگ مورد نیاز رعایت گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است -

بر اساس ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي سبز به ازاي هر واحد 10 متر مربع میگردد -  -
 . داراي کسري فضاي باز بسطح 38.55 مترمربع

 . هر گونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح در کمیسیون ماده صد میباشد -
 . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف تقدیم 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 1,814,000,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهارده میلیون )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 175.94  0
 

960000  , 1397 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1398/07/29 3/98/23200 تجدید 
نظر

خ الهیجان  
خ شهدا بن 
بست گلشن
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت سه قطعه زمین با سند مالکیت مجزا با مشخصات زیر ؛

ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتی 90/3096 (قطعه دوم تفکیکی )بمساحت 17.34 متر   -1
مربع  بصورت یک باب مغازه داراي بالمانع  بشماره 3/33/77783  92/03/06 از شهرداري

 . 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتی 90/3095 (قطعه اول تفکیکی ) بمساحت 24.73  -2
متر مربع بصورت یک باب مغازه داراي بالمانع  شماره 3/33/77784 92/03/06 از 

, شهرداري
ششدانگ یکباب خانه ویالیی .پالك ثبتی 90/3097 (قطعه سوم تفکیکی ) عرصه -3

بمساحت 188 متر مربع (طبق سند).که در خصوص اعیان بسطح 94 مترمربع داراي بالمانع 
. شماره 517966 مورخ 1397/10/12 از شهرداري

-------------------------------------------------
سپس ؛ -

مجوز تعمییرات اساسی براي مغازه حد غرب ( قطعه اول تفکیکی ) بمساحت 24.73  -
مترمربع  جهت تعویض سربندي  و نماسازي داخلی و خارجی با رعایت عقب نشینی  بشماره 

  518341 مورخ 97/11/01
 . با تهد نظارت بشماره 45296  در دفترخانه شماره 8 دریافت نموده اند -

مجوز تعمییرات جزئی براي مسکونی قطعه سوم بمساحت 84 مترمربع  جهت  نماسازي  -
داخلی و خارجی و چکه گیري سربندي   بشماره 517966 مورخ 97/10/12 دریافت نموده اند

 . 
وضع موجود اقدام به تخریب اعیان مسکونی و توسعه بناي تجاري با متصل کردن آن به  -

دوباب مغازه  با اسکلت فلزي با قدمت سال 1397  نموده اند .  (داراي فعالیت شغلی 
 فروشگاه گیالن الکتریک با تابلو به ابعاد حدود 1 در 8 متر )

برابر نقشه  معماري ارائه شده با توجه به تعریض صورت گرفته مساحت عرصه بسطح   -
 . 226.88 متر مربع است

 . احداث بناي تجاري بسطح 88.32 متر مربع  با ارتفاع 5.70 متر -
 . احداث بالکن فلزي در حد یک سوم بسطح 42.12 متر مربع -

 . احداث سایبان فلزي  جهت تامین پارکینگ بسطح 44 متر مربع -
. احداث سرویس بهداشتی بسطح حدود 1.5 متر مربع -

اقدام به افزایش یک متر ارتفاع مغازه حد شرق (  قطعه دوم تفکیکی  ) بمساحت 17.34  -
 متر مربع و تعمییرات اساسی آن  نموده اند . (فاقد عقب نشینی )
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 . سه  واحد پارکینگ مورد نیاز با پوشش سایبان فلزي در محوطه رعایت گردیده است -
( محور تجاري -اداري -محله اي - ناحیه اي )    S123 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . قرار دارد
 %تراکم مجاز در همکف 100 -

. %مورد استفاده 96.09 -
 . اعیان داخل تراکم -

. برابر خط پروژه پیوست بشماره 735 رعایت عقب نشینی  گردیده است  -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/08/28 3/98/23206 بدوي بلوارامام 
کوچه شهید 
منتظري 
 کوچه 6
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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 اضافه بنا در همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 273,745,500(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل و  

پنج هزار و  پانصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 58.87  1.5
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/190 به تاریخ 97/12/25 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 375.10 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 13.43 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 40.29 مترمربع ( هر طبقه به سطح 13.43  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.79 متر مربع و   -3

طبقات در مجموع به سطح 0.36 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.12 متر مربع  )
افزایش تعداد واحد از 2 به 3 به صورت حذف واحد دوبلکشسی طبقه دوم - سوم به دو  -4

واحد مجزي
رعایت 3 واحد پارکنیگ مجزي می گردد *-*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو می گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت فضاي باز به سطح 10.30 متر مربع برابر ضوابط نمی گردد( هر واحد 14  *------*
متر مربع )

رعایت فضاي سبز می گردد *-------*

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده سیستمی به تاریخ 98/05/15 به در  *-*
 مرحله اجراي اسکلت می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*

 تراکم متوسط -  R121 کاربري مجاز : مسکونی *--*
تراکم متوسط -  R121 کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 0.87 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 70.84 % ------ استفاده کنونی  81.99

تراکم مجاز : 210 %  + 2.61 % تشویقی -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 212.52 % ------- استفاده کنونی  245.97

127
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



باستناد طرح تفصیلی با توجه به معبر 8 متري حد غرب  و 6 مرتی حد  *----------*
شرق ، رعایت  عقب نشینی می گردد

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 30.37 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 

79,192,800(هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد..

جریمه 30.37  2
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/21 3/98/23214 بدوي بلوار امام 
رضا کوچه 
حاجی 

خیابان پرند 
کوچه هفتم 
 فرعی هفتم

3-2-10306-254-1-0-0 127
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 70.84 مترمربع در حد تراکم  ، 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 107313 مورخ 98/06/23 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 

12,751,200(دوازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 70.84  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
 . مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 100 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک اشکوبه ویالیی در حال احداث که بدون مجوز 
شهرداري با مصالح سنگ بلوك با قدمت سال 1397 احداث گردیده و در مرحله نازك کاري 

 . میباشد
. طبق نقشه بردراي ارائه داراي عرصه بمساحت 101.21

داراي اعیان بسطح 83.27 متر مربع و سایبان چوبی در حیاط  جهت تامین  پارکینگ بسطح 
 . 17.94 متر مربع میباشد

  . پارکینگ بصورت سایبان رعایت گردیده است 
 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري
  % سطح اشغال مجاز 70 %    =  مورد استفاده 100

 . بسطح 70.84 متر مربع داخل تراکم و بسطح 30.37 مترمربع خارج از تراکم
طبق اضهار نظر پیوست کارشناس خط پروژه منطقه بدلیل بودن ملک و تعریف نشدن کوچه 

 . در طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد
 . درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 30 متر خاکی و سه متر آسفالت قدیم را دارند

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

127
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي مقصودي  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
3 رشت مبنی بر احداث یک باب انباري تجاري بدون مجوز شهرداري به مساحت 
207.75  مترمربع، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناسی  صادر و پس از وصول نظریه هیات کارشناسی به شماره 97824 مورخ 

98.06.07  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکزارزش سرقفلی به مبلغ 
3.739.500.000  ریال برآورد ،و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 747,900,000(هفتصد و  چهل و  

هفت میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 207.75  0
 

3100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/08/14 3/98/23216 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) 
هالل 7 
جنب 
خراطی 
حسن

3-3-10443-175-1-0-0 127
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما دراجراي  تصمیم شماره 21327  مورخه 97/6/3 کمیسیون محترم ماده صد مکان 
ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده  به 

مساحت عرصه حدود 207/75 مترمربع می باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا  بصورت یکباب انبار بازیربناي 207/75   
مترمربع  با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  1397با ارتفاع 4/1 متر   را نموده که عملیات 

 ساختمانی آن به اتمام رسیده  : وبراساس
ضوابط انبار به ازاي هر 100 مترمربع زیربنا نیاز به یکواحد پارکینگ سرپوشیده یا روباز بوده 
که با توجه به سطح انبار فوق تعداد دو واحد پارکینگ سرپوشیده  درداخل آن رعایت 

میگردد
ضمنابرابر  خط پروژه شماره 725  وانعکاس ملک برروي آن فاقد عقب نشینی  می باشد  

  .  .مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد

127
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیروس منفرد موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به مساحت 3.66 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 1,756,800(یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 3.66  0.5
 

960000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/14 3/98/23219 بدوي بلوار امام  
رضا کوي 
  خرمشهر

3-3-10390-237-1-0-0 127
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 155 مورخه   
94/12/27  می باشد که به صورت 3/5 طبقه  در 3 واحد مسکونی و انباري در زیر شیروانی  

 با زیربناي 515/53 مترمربع
صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  ونماي جانبی با حلب رنگی اجراشده 

 :  ودرخصوص
 .  اضافه بنا در همکف وطبقات بسطح 43/6  مترمربع -1 

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بانضمام تراس غیر مسقف به سطح 128/39  - -2
 . متر مربع

احداث راه پله به بام به سطح 18/21 متر مربع -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5/01 متر مربع و در  -4

طبقات در مجموع به سطح 17/58 مترمربع (هر طبقه به سطح 5/86 مترمربع )
 .سقف تراکم اعطایی  به سطح 34/75 متر مربع -5

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر  -8
صورتجلسه مورخه 96/7/15 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده ومتعاقب 

 آن درخصوص مابه التفاوت
افزایش بناي همزمان ساز  به سطح 2/03 متر مربع داراي سوابق پرداختی در منطقه می 
.  باشد  وبراي آن  گواهی عدم خالف به شماره 455180مورخ 96/11/25 صادرگردیده

حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ووضع موجود درمحل مجددا اقدام به افزایش بناي 
مازاد برتراکم درهمکف ودرمحدوده حیاط خلوت بسطح 3/66  مترمربع را نموده که از مقدار 

فوق بسطح 1/39  مترمربع
بصورت انباري وبسطح 2/27  مترمربع بصورت سرویس بهداشتی می باشد همچنین  حالیه  

.  درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

127
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي تجدید 
نظر، به استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 4برابر ارزش معامالتی 

براي تبدیل و  توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 876,680,000
(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 70.7  4
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1398/10/14 3/98/23220 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی  
شهید 
حسن 
دیانتی 
شهید 
عظیمی

3-3-10114-1-1-0-0 128
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 تجدید 
نظر، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر 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  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/14 3/98/23220 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی  
شهید 
حسن 
دیانتی 
شهید 
عظیمی

3-3-10114-1-1-0-0 128
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما در اجراي تصمیم مورخه 98/4/15  کمیسیون محترم ماده صد همانگونه که درذیل 
همین گزارش قید شده زیربناهاي تبدیلی واحداثی که داراي راي تجدید نظر می باشد 

درفرم تحلیل
آورده نشده فقط خالف جدید در فرم تحلیل قید گردیده که عین گزارش با فرم تحلیل  
صحیح وجهت بررسی مجدد تقدیم میگردد. ضمنا چنانچه گزینه ردیفهاي 2  و 3  و 8  که 

 داراي راي تجدید نظر
مبنی بر تخریب بنا دارند را میتوان مجددا درفرم تحلیل آورد نیاز به نظریه ارشادي می 

   .  باشدتا همانگونه اعمال شود
مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  374مورخه  91/12/28 می 
باشد که  بصورت دوطبقه روي دو باب مغازه فاقد بالکن وسه طبقه بازیرشیروانی برروي 

 پیلوت
بازیربناي 468/6مترمربع  بدون استفاده از سقف تراکم  در 3 واحد مسکونی  صادرگردیده 

 .  عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده  وتاکنون تمدید نگردیده ودرخصوص
  .   افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف  بسطح  27/2 مترمربع -1

 . تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري بسطح 38/42مترمربع  -2
افزایش بنا بصورت بالکن تجاري بسطح 38/05 مترمربع . که از مقدار فوق بسطح 25/76 -3

 .   مترمربع درحد یک سوم وبسطح 12/29 مترمربع مازاد بریک سوم می باشد
 . افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقه اول بصورت مسکونی بسطح 25/34  مترمربع  -4
 . افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقه دوم  بصورت مسکونی بسطح 49/4مترمربع    -5
  . افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقه سوم بصورت مسکونی بسطح 49/4مترمربع    -6

کاهش بناي سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح  20/89 مترمربع وتبدیل ان به بناي  -7
 . .  مفید مازاد برتراکم

باتوجه به وضع موجود وسطح تجاري فوق وبرابر ضوابط زمان صدور پروانه کسري تعداد -8
دو واحد پارکینگ تجاري دارند  که درخصوص افزایش بناي مسکونی بسطح 172/23  

 مترمربع برابر صورتجلسه تجدید
نظر مورخه 94/7/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه ودرخصوص تبدیل 
پیلوت  به مغازه بسطح 38/42  مترمربع  و افزایش بناي بالکن تجاري  بسطح 38/05 

  مترمربع  وکسري دو واحد پارکینگ
محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده وتاکنون اجراي حکم نگردیده . حال براساس بررسی  

  مجدد به عمل آمده وبراساس نقشه برداري ارائه شده عالوه بر ردیفهاي 2  و  3 و 8
مالک مجددا اقدام به تبدیل   مابقی طبقه اول بسطح 70/7 مترمربع به بالکن تجاري را  

128
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



نموده  که براساس  هماهنگیهاي به عمل آمده و ضوابط زمان صدور پروانه و تراکم تجاري 
 همجوار بامسکونی بدون تناسب

گیري براي هر 100 مترمربع بناي تجاري نیاز به دو واحد پارکینگ می باشد  که براي سطح 
 . تجاري70/7  کسري  یک واحد پارکینگ تجاري دارند

توضیح اینکه درگزارش فوق  مقدار زیربناي تبدیلی وتوسعه تجاري وکسري پارگینگ  داراي 
 .  راي تجدید نظر تخریب از زیربناي کل تجاري درجدول تحلیل خالف کسرگردیده است

- مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  
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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

264,297,600(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار و  
ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 52.44  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/30 3/98/23222 بدوي کمربندي 
خرمشهر  
پشت 
مجتمع 
مسکونی 
زرین

3-3-10411-536-1-0-0 128
1

قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 124**--**
 مورخ 97/09/29 به صورت 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 835مترمربع که بدون عقب نشینی در عرصه اي به مساحت 433.36**--**
.مترمربع احداث گردیده است

در حال حاضر ساختمان د رمرحله سفت کاري می باشد و به استناد نقشه برداري **--**
:تفکیکی ارائه شده موراد اضافه بناء زیر مشاهده گردید

افزایش بناء در طبقه همکف مازاد بر تراکم و سطح اشغال به مساحت  19.72**--**
 مترمربع

 اضافه بناء در طبقه اول به مساحت 19.72مترمربع مازاد بر تراکم**--**
 اضافه بناء در طبقه دوم (به کسر پاسیو)به مساحت 13مترمربع مازاد برتراکم**--**

احداث پاسیو در طبقه اول و دوم به سطح 6.72مترمربع که 5.28مترمربع ابعاد آن **--**
.از استاندار پاسیو(12مترمربع) براي اتاق خواب کمتر است

سطح اشغال مجاز از62.3%(با احتساب تشویقی اسانسور ) در زمان پروانه   به **--**
.66.85%  افزایش یافته است

افزایش ارتفاع 1.2متري در پیلوت همراه با تبدیل بخشی از مساحت پیلوت به **--**
 سطح 60.8مترمربع به استخر جهت استفاده  کلیه ساکنین

عرصه در تملک ملک در حد جنوب به سطح17.30مترمربع  بیشتر از عرصه پروانه **--**
می باشد و بابت آن فاقد سند مالکیت می باشد.(در زمان پایانکار اصالح دیوار الزامی می 

باشد..)
فضاي سبز و باز بر اساس پروانه صادره در زمان پایانکار قابل اجرا می باشد(در **--**

زمان بازدید اجرا نشده بود)
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

داراي گزارش مرحله اي ناظر ساختمان(معماري) در خصوص تخلفات به شماره **--**
.32728مورخ 98/03/01مورخ   در مقطع سقف دوم می باشد

داراي گزارش مرحله اي ناظر ساختمان(سازه) در خصوص تخلفات به شماره 12921**--**
.مورخ 98/02/03مورخ   در مقطع سقف اول می باشد

.کاهش ارتفاع پیلوت در زمان پایانکار الزامی است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 یک ماده صد قانون شهرداري ها:بناي 
احداثی مشارالیه را به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و شهرسازي راي به قلع بنا صادر 

و اعالم مینماید. ضمناً با توجه به راي قلع کسري پارکینگ منتفی اعالم می گردد.

جریمه 38.45  0
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/20 3/98/23225 بدوي خیابان 
شهداء 

دیانتی کوي 
مروارید 
جنب 

ساختمان 
آریان

3-3-10120-26-1-0-0 128
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت عرصه 25 متر مربع

می باشد که بر اساس پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 23/35 متر مربع بوده 
 و متقاضی بدون اخذ مجوز الزمه اقدام

به احداث اعیان با اسکلت بلوکی به زیربناي 13/45 متر مربع بر روي آن به قدمت سال 
جاري نموده است

باستناد خط پروژه شماره 1958 پیوست فاقد عقب نشینی از وضع موجود بوده همچنین الزم 
 به ذکر است مساحت آن کمتر از حد نصاب الزم جهت

یک واحد مسکونی می باشد
ضمنا با توجه به عدم تامین پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و کل بناي 

احداثی بصورت مازاد بر تراکم می باشد
حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم اداره گاز را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 

ایفاد می گردد
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 

39,930,000(سی و  نه میلیون و  نهصد و  سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 12.1  3
 

1100000  , 1398 1398/07/20 بالکن در حد مجاز 3/98/23231 بدوي کیژده -خ  
شهداي 
اسالم  
مرادي 
شاعري

3-3-10313-35-1-1-0 128
3

در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 
ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

سایر 37.  0
 

1100000  , 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 احتراماً مکان بازدید شده طبق سند اجاره بشماره13508مورخ 97/06/06و87/4/8بصورت 
ششدانگ یک باب مغازه از پالك 456/90 بمساحت حدودا13/5مترمربع بصورت فاقد بالکن 

 داراي
بالمانع شماره 513789مورخ 97/05/03 میباشدوبراي آن مجوز تعمیرات جزئی  شامل 
تعویش شیشه سکوریت نما سازي و تابلو سازي تعویض تعداي حلب سربندي و سرامیک 

کف ودیوارها
بشماره 519169  مورخه 1397/11/29 صادرگردیده وبرخالف مجوز صادره اقدام به واچیدن  
 سربندي وافزایش ارتفاع مغازه از 3/2 متر به 5/4 متر واحداث بالکن سراسري به کسر حفره
راه پله بسطح 12/1 مترمربع را نموده که بسطح  4/5 مترمربع درحد یک سوم وبسطح 7/6  
مترمربع مازاد بریک سوم و  راه دسترسی به بالکن با باالبر انجام میشود و  فاقد کسري 

 پارکینگ
می باشدو با توجه به خط پروژه شماره 702به مساحت حدود 0.37متر مربع در تعریض 

خیابان 45 متري قرار دارد حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد .  مراتب  جهت دستور 
.تقدیم میگردد

128
3

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک 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 97019 مورخ 98.06.06 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا ساختمان، ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 898,396,800(هشتصد و  نود و  هشت میلیون و  سیصد 

و  نود و  شش هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 133.69  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/09/12 3/98/23232 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 
پارس دو   
کتابی

3-3-10030-4-1-0-0 128
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 133 به تاریخ 96/09/05 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 218.37 مترمربع می باشد
در خصوص توسعه بنا در فنداسیون داراي سوابق گزارش و راي تخریب بنا به شماره  *---*
3/97/20750 به تاریخ 97/04/23 بوده که برابر گزارش ماکل اقدام به برچیدن میلگرد هاي 

بخش توسعه نمود
 حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد *-----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.39 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 34.78 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

17.39 مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 80.24 مترمربع در طبقه سوم -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.32  متر مربع و در  -4
طبقات ( اول  و دوم ) در مجموع به سطح 0.96 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.48 متر مربع )

افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد -5
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد
عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري به سطح 13.33 متر مربع به دلیل  *-----*

 توسعه پیلوت و طبقات و لیکن فاقد اشرافیت
حذف کامل فضاي سبز و رعایت تنها 8 متر مربع فضاي باز می گردد *------*

رعایت پارکینگ به تعداد 3 واحد می گردد *-------*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*

رعایت پوشش نماي جانبی با مصالح مورد تایید ( حلب رنگی ) الزامی می  *---------*
 باشد

رعایت طول درب ماشین رو برابر ضوابط ( 2 لنگه درب 3 متري ) نمی  *----------*
گردد ( برابر نقشه هاي ارائه شده یک لنگه درب 2.5 متري و یک لنگه درب 4 متري تعبیه 

 شده است )
ضمنا تعداد و طول درب هاي تعبیه شده بر پارك هاشیه اي تاثیر گذار  *-----------*

 نبوده همانند نقشه هاي پروانه صادره
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 و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/02 3/98/23233 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر 

پشت هالل 
احمر بعد از 
پل الماس  
بن بست 
چهارم 

کوچه ششم 
انتهاسمت 
 راست

3-3-10443-130-1-0-0 128
5

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970956303656 مورخ 1397/10/19 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
احتمالی طرفین جلب نظر  کارشناس گردید که طی نظریه شماره 63694 مورخ 

98/04/19 اصول شهرسازي 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 2از 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 67/42متر مربع  بناي موضوع گزارش 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 176,977,500(یکصد و  

هفتاد و  شش میلیون و  نهصد و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد) 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 . 
ضمناً شهرداري مکلف است در خصوص سایر تخلفات ، پرونده را بصورت بدوي جدید 

به کمیسیون ارسال نماید.

جریمه 164  0
 

3100000  , 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  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان 2 اشکوبه در 2 واحد مسکونی با اسکلت بتنی بر روي  -

عرصه نسقی احداث گردیده که عمالیت آن در حد سفت کاري متوقف گردیده است . 
 . مساحت عرصه برابر نقشه بردراي ارائه شده بسطح 81.46 متر مربع است

در خصوص اعیان همکف  برابر آخرین راي صادره بسطح 75 متر مربع و کسري یک واحد  -
پارکینگ برابر راي تجدید نظر شماره شماره 3844  مورخ 95/06/20 به تخریب بنا محکوم 

 . گردیده است
سپس برابر دادنامه شماره 303656  مورخ 97/10/19  شعبه 28 تجدید نظر دیوان عدالت  -

 . اداره راي به رسیدگی مجدد صادر گردیده است
پس از آن نیز بدلیل اشتباه  صورت گرفته  برابر راي شماره 23233 مورخ 98/09/02   -
کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد در خصوص دو واحد کسري پارکینگ و ا عیان همکف 

  , بسطح 67.42  متر مربع راي به جریمه صادر گردیده است
الزم  بذکر است که در ردیف متراژ  تخلف  در راي صادره مساحت اعیان 164 متر مربع  - -

 . اعالم گردیده که مغایر با شرح راي صادره است
--------------------------------------------

اکنون با توجه به تخلف مجدد صورت گرفته  ,  گزارش فوق جهت مختومه شدن پرونده واحد 
 خالف  مربوط به زیربناي همکف (67.42 متر مربع ) و یک واحد کسري پارکینگ بوده

 . و تخلفات جدید پس از آان مجددا به کمیسیون ماده صد اعالم خواهد شد 
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

128
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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  2 به 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

70,675,000(هفتاد میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد.  

جریمه 51.4  1.25
 

1100000  , 1398 دیوار گذاري 1398/07/17 3/98/23234 تجدید 
نظر

بلوار چمران 
جنب دیوار 
محیط 
زیست 

پشت صدا و 
سیما

3-1-10025-60-1-0-0 128
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده  توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین محصور که **--**
 برابر فروشنامه عادي ارائه شده به مساحت 936مترمربع

که وضع موجود به صورت یک قطعه زمین در دو ضلع داراي دیوار جدید ساز بلوکی **--**
  به طولهاي 13.95+37.45متر در مجموع 51.4متر طول

که مساحت عرصه محصور برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده 588.32متر **--**
.مربع می باشد

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس نقشه برداري بر روي ملک می **--**
.باشد

با توجه به خط پروژه شماره 2788 فاقد عقب نشینی از کوچه بن بست 8متري حد **--**
شرق می باشد.(دیوارها در مسیر تعریض قرار ندارد)

.231گستره تجاري اداري خدماتی می باشدs کاربري ملک**--**
مراتب با توجه به تصمیم شماره 22779مورخ 98/04/18 کمیسیون ماده صد به **----**

.حضور تقدیم میگردد

128
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حسب بررسی محتویات پرونده و ضرورت ارجاع به کارشناس رسمی،مراتب به 
کارشناس رسمی در خصوص اصول فنی،بهداشتی و شهرسازي ارجاع و نظریه 

کارشناس به شماره 110249 موید رعایت اصول سه گانه به جهت تامین پارکینگ می 
باشد ،لذا ضرورتی براي قلع بنا احراز نمی گردد که با توجه به  تامین 

پارکینگ،مشمول کسري پارکینگ نمیگردد.

ردتخلف 25  0
 

2100000  , 1392 کسري پارکینگ 1398/08/08 3/98/23235 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر  
کوي امام 
رضا  بهار 
23 -انتهاي 

کوچه

3-3-10408-66-1-0-0 128
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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 ضمن نقض راي تجدید نظر به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص اضافه بناي همکف  راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 220,500,000(دویست و  بیست میلیون و  

پانصد هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 70  1.5
 

2100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ،یکباب خانه ویالیی  بمساحت تقریبی عرصه 83.5
:  مترمربع بوده و زیربناي 71 مترمربع با قدمت یکسال ساخت  به شرح موارد ذیل میباشد

. احداث بناي بدون مجوز بمساحت زیربناي 71 مترمربع -1
با توجه به خط پروژه شماره 725 بمساحت 10.50 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی -2

.میباشد
.با توجه به ضوابط جدید یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارد-3

از بابت 70 مترمربع احداث بنا و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی داراي راي کمیسیون  -4
.(تخریب) بصورت غیابی میباشند

حالیه درخواست گزارش تخلف ملک خود را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم 
/*/* .میگردد
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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 استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 110005 مورخ 
98.062.25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 484,000(چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد. 

جریمه 60.5  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 3/98/23245 بدوي مدرس  
جانبازان  خ  
توحید - 

کوچه  زنبق 
9 بن بست  
پانزدهم

3-2-10250-236-1-0-0 128
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي ششدانگ یک **--**
 باب خانه ومحوطه به مساحت عرصه 279مترمربع

که مساحت عرصه موجود با توجه به نقشه برداري وضع موجود 283.55مترمربع **--**
.می باشد

از بابت اعیان ویالئی به مساحت 60.5مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 70 **--**
.فاقد سابقه در شهرداري می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 1996پیوست فاقد عقب نشینی از بن بست 6متري حد **--**
.غرب می باشد

با توجه به استعالم شرکت سهامی اب منطقه اي به شماره 30896مورخ 98/02/30 **--**
.مجراي ابی فعالی در حدود اربعه ملک وجود ندارد

112قرار دارد r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در پهنه مسکونی**--**
.بنابراین کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
/.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

128
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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

7.2  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی 1398/07/17 3/98/23249 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
30 متري 
سپاه 

   پاسداران

3-3-10415-61-1-0-0 128
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شهرداري برابر ضوابط و مقررات خود  اقدام نماید.. ردتخلف  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ، ضمن  نقض راي بدوي، باستناد تبصره 
دو ماده صد قانون شهرداري ،  در خصوص  تخلفات  مازاد بر تراکم به مساحت 195.91 

متر مربع  بااعمال  ضریب 1.75  برابر ارزش معامالتی ساختمان ،  جریمه بمبلغ 
1,062,811,750(یک میلیارد و  شصت و  دو میلیون و  هشتصد و  یازده هزار و  

هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 195.91  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تایید استحکام بنا بشماره ش ر-110272
 مورخ 98.6.26 وموقعیت 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 333.33 متر مربع،  بمبلغ 103,332,300
(یکصد و  سه میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 333.33  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/17 3/98/23249 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
30 متري 
سپاه 

   پاسداران

3-3-10415-61-1-0-0 128
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي پیوست بصورت یک 
 قطعه زمین نسقی بمساحت 221/87 متر مربع

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 223/38 متر مربع می باشد و 
شامل یک دستگاه ساختمان 2/5 طبقه با

:اسکلت بتن آرمه در دو واحد مسکونی با مشخصات زیر می باشد 
طبقه همکف آن بصورت پیلوت جهت پارکینگ بمساحت 169/79 متر مربع *----*

طبقه اول و دوم هر کدام یک واحد مسکونی به مجموع مساحت 169/79 متر مربع  *----*
(در مجموع  339/58  متر مربع)

راه پله به بام بمساحت 19/87 متر مربع *------*
باستناد خط پروژه شماره 941 پیوست بمساحت 7/20 مترمربع از عرصه در  *------*

.مسیر تعریض معبر 8 متري حد غرب قرار دارد
با توجه به پالن معماري وضع موجود فاقد کسري پارکینگ می باشد ضمنا در  *--------*

پالك مذکور مالک بر خالف ضوابط شهرسازي اقدام به بازگشایی
درب در سراسر حد شرق نموده است (طبق ضوابط حداکثر مالک مجاز به بازگشایی سه درب 

سه متري می باشد)
 تراکم  مجاز 80 درصد و سطح اشغال مجاز 65 درصد می باشد *---------*
همچنین سطح اشغال موجود 78/54  درصد و تراکم موجود 157/08 درصد است

مطابق  خط پروژه پیوست آن قسمت  B تا A ضمنا شایان ذکر است با توجه به حذف مسیر
 فاقد کاربري و باقیمانده زمین در کاربري

در طرح قبلی بوده و اکنون دیگر آن مسیر حذف  B تا  A  مسیر) قرار دارد (R112) مسکونی
(شده و مالک  ملزم  به عقب نشینی در آن قسمت نیست

مراتب  با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 جهت بررسی تخلفات مذکور بحضور ایفاد می .
.گردد

128
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ،  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 
200,322,000(دویست میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار ) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 32.31  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/01 3/98/23252 تجدید 
نظر

خیابان  
فلسطین  
کوچه 
 ساغري

3-2-10143-101-1-0-0 129
0

در خصوص اعتراض ، نسبت به راي 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 با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 
دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 100642 مورخ 98.6.11 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1/478/400/000ریال 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 295,680,000(دویست و  نود و  پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) 
ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 18.48  0
 

3100000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 2 برابرارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 136 به تاریخ 96/09/13 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 185.18 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف  مسکونی به سطح 10.77 متر مربع -1
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 18.48 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 21.54 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3
10.77 مترمربع )

با توجه به احداث یک باب مغازه در همکف ، داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري   -3
 می باشد

رعیات یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

احداث بازشو در پخ دو گذر ممنوع می باشد *----*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

129
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 همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 14,756,500(چهارده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  

پانصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 10.07  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/12 3/98/23256 بدوي بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-207-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 16**--**
 مورخ 96/02/17 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی

با زیربناي 394.78مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري بود تا **--**
:این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 2.28مترمربع به صورت **--**

.پیلوت (از این مقدار 1.78مترمربع عدم رعایت درز انقطاع در دو ضلع ساختمان می باشد)
اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت 2.28متر مرمربع مازاد بر تراکم **--**
به صورت مسکونی (از این مقدار 1.78مترمربع عدم رعایت درز انقطاع در دو ضلع ساختمان 

می باشد)در مجموع سه طبقه به مساحت 6.84مترمربع
کاهش سطح راه پله به مساحت .06مترمربع در هر طبقه در مجموع  ساختمان به **--**

مساحت 0.24مترمربع
یک انباري مازاد بر 5متر مربع به سطح 0.71مترمربع در زیرشیروانی دارند که **--**

.تخلف محسوب می گردد
سطح اشغال مجاز در زمان پروانه 50% بوده که در حال حاضر سطح اشغال 51.375**--**

 می باشد(بر اساس ضوابط پروانه به کسر باکس پله)
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

پروانه بر اساس ضوابط قدیم صادرگردیده بود که رعایت فضاي باز بر اساس پروانه **--**
.صادره گردیده اما فضاي سبز در محل اجرا نشده که شرایط اجرا در زمان پایانکار وجود دارد
داراي گزارش مرحله اي ناظر معماري  به شماره 100792مورخ 96/05/23 در مرحله **--**

ستون همکف در خصوص تغییر معماري
داراي گزارش مرحله اي ناظر سازه   به شماره 485608مورخ 96/04/25 در **--**

 خصوص شروع عملیات ساختمانی
گفتنی است با توجه به ساخته شدن ساختمانهاي مجاور در ضلع شرق و غرب ملک **--**

و وجود عرض مازاد عمال رعایت درز انقطاع در اضالع شرق و غرب ملک به عرض 15 
.سانتیمتر می گردد

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

129
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید با توجه به 
محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت مکانی به 
استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 657,686,400(ششصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  ششصد و  هشتاد 
و  شش هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 97.87  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/21 3/98/23258 بدوي فلسطین  
کوچه 

مجتمع الله 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-105-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/161 مورخ 97/12/11 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 6 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی) به زیربناي 688/35 متر مربع

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار  
دارد حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
در همکف بسطح 0/1 متر مربع کاهش زیربنا دارد همچنین بمساحت 0/38 متر مربع از -1

فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 93/21 متر مربع (هر -2

طبقه بسطح 31/07 متر مربع) می باشد
در زیرشیروانی بمساحت 4/28 متر مربع توسعه بنا دارد -3

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی  -4
پس از اجراي کامل ساختمان (نصب درب ها،کف سازي و ...)در زمان پایانکار انجام خواهد 

پذیرفت
ناظر ساختمان طی گزارش شماره 3653 مورخ 98/04/25 تخلف ساختمانی ملک را به  -5

.شهرداري اعالم نموده است
فضاي سبز اجرا نشده است بدیهی است اجراي کامل آن مطابق نقشه هاي ارائه شده در -6
زمان پروانه الزامی بوده همچنین با توجه به عدم تغییر در تعداد واحد هاي مسکونی و 

 زیربناي همکف
فضاي باز مورد نیاز مطابق پروانه صادره رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 62/93% و سطح اشغال موجود برابر با 62/90% می باشد -7
مقدار تخلف انجام گرفته بیش از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد -8

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

129
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 سایبان با ضریب نیم برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 377,000

(سیصد و  هفتاد و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.6  0.5
 

65000  , 1374 احداث بارانداز بدون مجوز 1398/08/11 3/98/23261 بدوي کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت2-خ 
گلستان  بن 
فردوسی

3-3-10251-176-1-0-0 129
3

ضمن اخذا تعهد عقب نشینی از مالک با توجه به محتویات پرونده نظر به کاربري 
مسکونی و قدمت بنا و گزارش کارشناس رسمی دادگستري به شماره 112182 مورخ 

98/06/28 که موید تائید استحکام بنا می باشد لذا ضرورتی براي قلع احراز نمی 
گردد به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم 

مجاز بارعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
بمبلغ 303,615(سیصد و  سه هزار و  ششصد و  پانزده) ریال صادر می گردد.

جریمه 46.71  0.1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم و سرویس بهداشتی با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی  بمبلغ 1,027,650(یک میلیون و  بیست و  هفت هزار و  ششصد و  پنجاه) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.81  1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 82/10 متر مربع می باشد

که وضع موجود آن شامل یکباب ساختمان ویالیی با اسکلت بلوکی بانضمام سایبان چوبی و 
سرویس بهداشتی در حیاط به مجموع زیربناي

متر مربع  به قدمت احداث سال 1374 می باشد  که از بابت آن هیچگونه مجوزي در  74/12
سیستم ثبت نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشد

با توجه به ضوابط سال ساخت فاقد کسري پارکینگ بوده و باستناد خط پروژه شماره 531 
پیوست بمساحت 15/37 متر مربع از ملک (حدود 7/80

.متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان در مسیر تعریض معابر قرار دارد
همچنین مشاهده گردید که ملک در زمان بازدید در حال بازسازي و تعمیرات (گچ 

کاري،اجراي سرامیک و ...) بدون افزایش زیربنا بود
سطح اشغال مجاز 70% و تراکم پایه 80% می باشد

.مراتب جهت امعان نظر و صدور دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/09/12 3/98/23282 بدوي شالکو - خ  
شهید احمد 

نژاد  
همرنگ نژاد

3-3-10340-4-1-0-0 129
4

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 همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 657,888,000(ششصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  

هشتاد و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 97.9  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 202 مورخ 96/12/16 در 4/5طبقه ( با 
.احتساب سه واحد مسکونی) به زیربناي 575/01 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط  
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح  4/04 متر مربع بانضمام تبدیل 6/39 -1
 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم بمساحت 12/12متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 4/04 متر مربع) می باشد

همچنین بسطح 7/59 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در طبقات اول الی سوم در  
.مجموع بسطح 22/77 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است

مطابق پروانه صادره طبقات سوم  و چهارم در مجموع بصورت یک واحد مسکونی لحاظ -3
شده است که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به یک واحد مسکونی تبدیل شده است
که با توجه به آن در طبقه چهارم بمساحت 39/64 متر مربع توسعه بنا ایجاد شده همچنین 
بسطح 7/59 متر مربع از فضاي راه پله کاسته و تبدیل به فضاي مفید واحد هاي مسکونی 

.شده است
بمساحت 5/35 متر مربع به فضاي زیرشیروانی افزوده شده است -4

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی  -5
.پس از اجراي کامل ساختمان در زمان پایانکار انجام خواهد پذیرفت

.سطح اشغال مجاز  برابر با   55%  همچنین سطح اشغال موجود برابر با  61/51% می باشد -6
مقدار فضاي سبز مورد نیاز با توجه به پالن معماري ارائه شده تامیین شده است (هنوز  -7

در محل اجرا نشده است)
مطابق سوابق ناظر پروژه به تاریخ 98/05/10 گزارش تخلف ساختمانی پروژه مذکور را  -8

ثبت سیستم نموده است
.بمساحت 37/25 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند -9

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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 خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر احداث سایه بان فلزي بدون 
مجوز به مساحت 9.65 مترمربع و توسعه بناي مسکونی بمساحت 12.84 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 1,678,975(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد 

و  هشت هزار و  نهصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 22.49  0.5
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/14 3/98/23292 بدوي  
کیژده-شه
داي اسالم  
ك18-17

3-3-10210-14-1-0-0 129
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در خصوص یک  باب کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,250,000(سه 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

130000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص  احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 9.30  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 هاي 
69123 مورخ 98.04.27مبنی بر تایید استحکام بنا و 100954مورخ 98.06.11  (ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ) و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 15.000.000  ریال، 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 3,000,000(سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 9.3  0
 

130000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز
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10:41زمان 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت  بصورت ششدانگ یکبابخانه و دو باب 
 دکان    به عرصه بمساحت  120  متر مربع میباشد

که از بابت خانه  بمساحت 61 متر مربع و یکباب مغازه بسطح 20 متر مربع و یکباب مغازه 
 بسطح  9/5 متر داراي  بالمانع 3/33/955 مورخ 1374/01/26  میباشد

حالیه  طبق نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی    
مساحت عرصه وضع موجود 122/20 متر مربع  میباشد ( بسطح 2/20 متر مربع بیشتر از سند 

مالکیت) حدود آن  بیشتر از سند مالکیت میباشد
و  شامل یکباب خانه ویالیی و  3 باب مغازه (با فعالیت کارگاه قنادي  و الکتریکی  و فاقد 

فعالیت)  میباشد  که داراي مغایرت بشرح زیر میباشد
توسعه بنا بصورت مسکونی   بسطح 12/84 متر مربع  با قدمت سال 1375  --

احداث یک واحد مغازه  فعالً فاقد فعالیت شغلی بسطح 9/30   با قدمت سال 1375  که   --
حداقل مساحت و  ابعاد یکباب مغازه( 12 متر مربع  با بعد حداقل  3 متر ) درآن طبق ضوابط 

.رعایت نگردیده است
احداث سایبان   فلزي مسکونی و سربندي حلب بسطح 9/65 مترمربع  با قدمت 1375  ---
با توجه  با افزایش مغازه ها به سه باب و با توجه به ضوابط زمان ساخت  داراي  یک واحد  

کسري پارکینگ   تجاري میباشد
طبق خط پروژه شماره 547  ( بپیوست ) موجود بر روي سیستم بسطح 42/40  متر مربع از 
عرصه وضع موجود  در تعریض کوچه 18 متري و 6 متري   حد شمال و جنوب و غرب  و پخ 

.دو گذر آنها قرار میگیرد
(که اعیان مسکونی  13/40 متر مربع  و سایبان 2/40 متر مربع و مغازه احداثی  7/26 متر 

مربع و مغازه هاي داراي بالمانع 19/34 متر مربع  میباشد)
و مابقی در  S112  و از مساحت باقیمانده قسمتی   بسطح 20/18   متر مربع   در کاربري 

.میباشد  R112 کاربري
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 توسعه ایوان مسقف به مساحت 17.18 مترمربع و سایه بان به مساحت 17 

مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، 
لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,301,400(هفت میلیون و  سیصد و  یک هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً  در خصوص عقب نشینی، در اجراي 

تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري  مشارالیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام 
نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 34.18  0.1
 

960000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 3/98/23299 بدوي بلوار  
مدرس 

پیرکالچاي 
- پشت 

کالنتري 15 
 الله
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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 تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ **--**
عرصه و اعیان زمین با بناي احداثی بمساحت عرصه 205/03 متر مربع می باشد

و داراي اعیان یک طبقه با اسکلت بلوکی که طبق سوابق موجود داراي بالمانع  **--**
 شماره 3/33/44378 مورخ 89/12/23 از شهرداري بوده

داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 515785مورخ 97/08/01 در خصوص مرمت و **--**
.تعمیر جزئی بدون افزایش بناء می باشد

با توجه به بازدید انجام شده و پال ن ارائه شده اقدام به تعویض سربندي با خرپاي **--**
فلزي ساختمان قدیمی  نموده (تعمیرات اساسی)

توسعه ایوان به صورت مسقف با مصالح فلزي به مساحت 17.18مترمربع با قدمت **--**
سال 98

 احداث سایبان جهت پارکینگ در حیاط با مصالح فلزي به مساحت 17متر مربع**--**
112قرار r با توجه به کاربري ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده  مسکونی**--**

.دارد(70-80%) بنابراین کل اعیان توسعه یافته داخل تراکم می باشد
سطح اشغال موجود 57.06% بر اساس عرصه پیش از عقب نشینی(بخشی از اعیان **--**

در تعریض قرار دارد )
.کاربري قدیم طرح تفضیلی مسکونی با تراکم متوسط می باشد**--**

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 388 پیوست بمساحت حدود 34/35 متر مربع از **--**
ملک (حدود 8/50 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض معابر 8 متري 

حد شمال و حد شرق و پخ دو گذر قرار دارد
مراتب با توجه به تصمیم شماره 22380مورخ 97/12/07کمیسیون ماده صد به **--**

 .حضور تقدیم 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 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 راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 60,200,800(شصت میلیون و  دویست هزار و  هشتصد)  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 20.49  1
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/28 3/98/23310 بدوي خیابان 
رسالت  
روبروي 
چوب 
فروشی 
نورافشان  
کوچه 

شارپ  بن 
بست شهاب
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توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك ارائه شده پروانه ساختمانی شماره 3/97/4 - 97/01/29 بصورت 3.5 طبقه در  -
. 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 542 متر مربع صادر گردیده است

 . %سطح اشغال مجاز 55%   - تراکم طبقات مجاز 165 -
در مرحله اجراي سقف و اسکلت در (سقف دوم ) داراي گواهی عدم خالف بشماره  -

 . 515860 - 97/07/25  میباشند
 . عملیات ساختمانی در حد نازك کاري   میباشد -

بر اساس نقشه بردراي ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف  پروانه صادره بشرح زیر  -
 . میباشند

% سطح اشغال مورد استفاده  67.13%    -   تراکم طبقات مورد استفاده  169.25  -
اضافه بنا  در همکف بسطح 4.08 متر مربع  . (  از مقدار فوق بسطح 4.04 متر مربع بصورت   -

 سایبان جهت پارکینگ  میباشد )
طبقات اول تا سوم بسطح 0.12 متر مربع افزایش بنا (هر طبقه بسطح حدود 0.04 متر مربع  -

( 
کاهش سطح پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.19 متر مربع و طبقات اول تا  -

 سوم هر کدام بسطح 2.71 متر مربع . (عرض راه پله 1.10 متر )
 . افزایش سطح زیرشیروانی بسطح 5.97 متر مربع -

 . افزایش بنا در حد 5%  زیربناي پروانه صادره میباشد -
رعایت 3 واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است . ( پارکینگ مازاد منوط به تائید آن در  -

 زمان پایانکار است )
اکنون برابر نامه شماره 3009209  مورخ 98/06/06  اداره ثبت اسناد  و کروکی  ثبتی   -

 , پیوست جهت اصالح سند مالکیت  مراجعه نموده اند
برابر کروکی ثبتی مساحت  موجود عرصه توسط اداره ثبت  بسطح 178.41 مترمربع اعالم    -
 . گردیده که بسطح 14.22 متر مربع  کمتر از مساحت اصالحی عرصه در پروانه صادره است

 . حدود ابعاد برابر کروکی ثبتی  در شمال بطول 0.91 متر کمتر از پروانه صادره است -
همچنین بدلیل کاهش مساحت عرصه  داراي اضافه بناي تراکمی مربوط به زمان صدور  -
 . پروانه در همکف بسطح 27.10  متر مربع  و در طبقات بسطح 81.32 متر مربع میباشند

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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 شهرام آجلی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز ، 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 217,337,388(دویست و  هفده میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  سیصد 

و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 106.26  1
 

3100000  , 1384
 , 1396

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/14 3/98/23327 بدوي پشت صدا و 
سیما فاز 
یک نیروي 
دریایی 
-دریایی 
سوم داخل 

ك 
بهزیستی 
انتهاي 

سمت چپ

3-1-10007-49-1-0-0 129
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در خصوص 2  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

88,890,625(هشتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  نود هزار و  ششصد و  بیست و  
پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

455625  , 1384
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی در عرصه اي به مساحت 66**--*
مترمربع(برابر پالن معماري ارائه شده)که از بابت اعیان یک طبقه ویالئی به مساحت 21.5

 مترمربع
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2486مورخ 84/02/28 و پرونده محتومه **--**

 .در واحد خالف می باشد
کل اعیان در طبقه همکف در همان سال به صورت بدون مجوز توسعه داده شده  **--**

ودر سال  94 ساختمان دچار حریق گردید. (گزارش آتش نشانی پیوست می باشد)
پس از آن  نسبت به تعمیرات و درجاسازي به صورت دو طبقه در دو واحد با **--**

.اسکلت بتن آرمه  در سال 96 اقدام نموده است
طبقه همکف 42.3مترمربع در سال 84 بدون مجوز توسعه داده شده است و طبقه **--**

 اول 63.8مترمربع  در سال 96
قرار دارد  و عرصه کمتر از r112 75 با توجه به جانمائی ملک در محدوده مسکونی**--**

.مترمربع می باشد بنابراین کل اعیان افزوده شده مازاد بر تراکم می باشد
.با توجه به ضوابط دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2064 به مساحت 3.2مترمربع از حد شمال و حدود 17**--**
مترمربع از جنوب در تعریض بن بست 4متري اصالحی قرار دارد(20.2مترمربع در مجموع)

گفتنی حد جنوب در محل احداث اعیان گردیده است و کوچه اي موجود نمی باشد **--**
.اما باتوجه به طرح تفضیلی و خط پروژه بن بست 4متري دیده شده است

در وضع موجود طبقه اول مشرف به پالك است اما در صورت اجراي کوچه بن بست **--**
.فاقد اشرافیت می باشد

.مراتب جهت استعالم اداره برق به حضور تقدیم میگردد**--**

129
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و در نظر گیري وضعیت امالك همجوار 
ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 56,700,000(پنجاه و  شش 
میلیون و  هفتصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 63  0.5
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 3/98/23328 تجدید 
نظر

نرسیده به 
فلکه امام 
علی -تو 

تدار - کوي 
زمان

3-1-10205-719-1-0-0 129
9

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 

45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
مساحت عرصه 140مترمربع که وضع موجود زمین غیر محصور مشتمل

بر یک دستگاه ساختمان ویالئی بلوکی در یک واحد  به مساحت 63 مترمربع به **--**
.صورت نیمه کاره که با همان وضعیت در حال زندگی می باشد

با توجه به وضعیت معشیتی مالک پالن معماري از طرف ایشان ارائه نشده و **--**
.مساحتها بر اساس مساحی دستی می باشد

.قدمت احداث بناء سال 93 می باشد**--**
213(زمینهاي G با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده**--**

.کشاورزي) قرار دارد بنابراین اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه در خصوص ملک واز طرفی  نسقی بودن **--**

- محدوده در تصرف مالک -شکل نگرفتن کوچهتک پالك بودن ملک در محل
بایر بودن تمامی حدود اربعه موجود -کاربري کشاورزي زمینهاي اطراف ملک و  **--**
عدم تعریف کوچه در طرح تفضیلی تا ارائه سند مالکیت امکان تعریف خط پروژه براي ملک 

.مقدور نمی باشد
.با توجه به قدمت احداث بناء یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**

.درحال حاضر تقاضاي دریافت مجوز حفاري گاز به طول 2متر خاکی را دارند**--**

129
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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 استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 120730مورخ 98.07.08 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 16,380,000(شانزده میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد. 

جریمه 91  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 3/98/23330 بدوي میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
ك پنجم 
شهید 
یعقوبی 
فرعی اول 
خاکی

3-2-10318-94-1-0-0 130
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه  شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت عرصه 170/15

متر مربع می باشد که باستناد خط پروژه شماره 1996 پیوست رعایت عرض معبر 10 متري 
حد شمال می گردد(عقب نشینی ندارد)

همچنین شایان ذکر است مالک بدون اخذ مجوز الزمه اقدام به احداث ساختمان ویالیی یک 
طبقه با اسکلت بلوکی به قدمت احداث سال

در محوطه ملک مذکور نموده است که با توجه به طرح تفصیلی (سطح اشغال مجاز %70  97
و تراکم پایه 100 %) کل بناي احداثی داخل تراکم

می باشد.(سطح اشغال و تراکم موجود برابر با 53/48 متر مربع می باشد)
با توجه به پالن معماري ارائه شده در حد جنوبی ملک عرض حیاط خلوت در بخشی از حیاط 

سراسري بجاي 2 متر 1/92 متر می باشد و فاقد اشرافیت
به پالك مجاور می باشد

همچنین شایان ذکر است مطابق نامه ارسالی از شرکت محترم آب و فاضالب ثبت در 
دبیرخانه منطقه سه بشماره 24003 مورخ 98/02/21

.در حدود اربعه ملک نهري که مستلزم تعیین حریم باشد وجود ندارد
ضمنا با توجه بند  5-1-17 دفترچه اصالحی طرح تفصیلی نظر به امکان پارك خودرو در 

محوطه حیاط فاقد کسري پارکینگ می باشد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم می گردد 

130
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در خصوص افزایش تعداد 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 لذا راي 

بدوي عیناً تائید می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/08/08 3/98/23332 تجدید 
نظر

ارشاد  
بهاران بهار 

4

3-3-10090-10-1-0-0 130
1

در خصوص اعتراض.3/33/519186به راي شماره3/98/22618مورخ 1398/06/20 
کمیسیون راي بدوي ماده 100 با مالحظه مستندات پرونده ودفاعیات نامبرده نظر به 
اینکه راي اصداري از ناحیه کمیسیون بدوي منطبق با قانون صادر گردیده ضمن رد 

اعتراض نامبرده  راي صادره  عینا ًتایید میگردد.

جریمه 637.18  3
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/49  - 1397/04/23  بصورت 4.5 

طبقه در 7  واحد مسکونی با زیربناي
کلی 909.17 مترمربع صادر گردیده است  . (2 واحد از 7 واحد پارکینگ داراي تزاحم  

 بوده).عملیات ساختمانی در مرحله  اجراي ستون در طبقه پنجم بوده و
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 82.88 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود  331.52 متر مربع  -2

(هر طبقه بسطح حدود 82.88 متر مربع)
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی و پروانه صادره  - 3
در طبقه پنجم بسطح 215.36 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 18.57 متر مربع بصورت راه 

 پله
و بسطح 20.15 متر مربع بصورت 4 باب انباري - و بسطح 4.20 متر مربع بصورت راهرو 

. مشاعی مربوط به انباري ها میباشد
(در خصوص احداث طبقه مازاد داراي گزارش شکایت از پالك مجاورحد شمال بشماره 

519009 میباشد )
 انباري بیش از 5 متر مربع بسطح 1.90 متر مربع درانباري شماره 1 (زیرشیروانی ) - 4

 . تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 9 واحد افزایش یافته است
 . با توجه به مرحله ساختمانی ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده است

واحد از پارکینگ ها (شماره 3 با 6 و شماره 8 با 9 ) داراي تزاحم با یکدیگر بوده و با توجه  4
به مرحله ساختمانی و عدم اجراي نازك کاري ستون ها در همکف .هرگونه مغایرت با ضوابط 
شهرسازي که منجر به کسري پارکینگ گردد متعاقبا به کمیسیون محترم ماده صد ارسال 

 . خواهد شد
 . در اینمرحله داراي دو واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشند

 . مورد درخواست گواهی عدم خالف
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

130
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید با توجه به 
محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر شده و معترض 

دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي 
جریمه به مبلغ 767,844,000(هفتصد و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  چهل و  

چهار هزار )  ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 152.35  1.5
 

3360000  , 1397 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1398/07/22 3/98/23333 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس  گل 

پور

3-1-10036-4-1-0-0 130
2

در خصوص تراکم اعطایی با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق 
با موازین قانونی صادر شده و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم 

نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه به مبلغ 219,307,200(دویست و  نوزده 
میلیون و  سیصد و  هفت هزار و  دویست)  ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 130.54  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 69**--**
 مورخ 96/03/25 به صورت 4طبقه در 4واحد مسکونی با زیربناي 618.17مترمربع

که با استفاده از سقف تراکم اعطائی در زمان پروانه به سطح 130.54مترمربع صادر **--**
.گردیده است

در حال حاضر ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و به استناد نقشه برداري **--**
:تفکیکی ارائه شده موارد اضافه بناء زیر مشاهده گردید

اضافه بناء در طبقه همکف به مساحت 27.17مترمربع مازاد بر طول 60% مازاد بر **--**
 تراکم

اضافه بناء در طبقه اول تا چهارم هر طبقه 27.76مترمربع مازادبر تراکم در مجموع **--**
به مساحت 111.04مترمربع

 کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 4.62مترمربع**--**
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف به مساحت 3.34مترمربع در **--**
طبقات 2.7مترمربع در مجموع 14.14مترمربع (عرض راه پله رعایت می گردد اما با توجه به 

تغییر محل اسانسور کاهش اتفاق افتاده  )
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

با توجه به اضافه بناء بیشتر از 5% مساحت پروانه سقف تراکم اعطائی به مساحت **--**
.130.54مترمربع تخلف محسوب می گردد

سطح اشغال از  0.47.67%(بدون احتساب سایبان) در زمان پروانه به 64.05%(بدون **--**
.احتساب سایبان) افزایش یافته است

.پروانه فاقد عقب نشینی می باشد**--**
فضاي سبز در زمان بازدید اجرا نشده بود**--**

گزار ش تخلف ساختمانی توسط مهندس مجري شرکت آبادگران پویا خزر به تاریخ **--**
.97/05/14 در شهرداري ثبت گردیده است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به  حضور تقدیم 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 موضوع گزارش شهرداري مبنی بر توسعه بناي  مسکونی 
 به مساحت 1.88 متر مربع در همکف و 1.22 متر مربع در نیم طبقه  ، 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 11,232,000(یازده میلیون و  دویست و  سی و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 3.1  1.5
 

960000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/17 3/98/23336 بدوي آج بیشه -  
خ امام رضا 
روبروي 
بانک ملت 
بن  جواهري

3-3-10364-192-1-0-0 130
3

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح تبدیل  نیم طبقه به 
مساحت 17.79 مترمربع به  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  3.5  برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 209,210,400(دویست و  نه میلیون و  دویست و  ده هزار و  چهارصد) ریال  

محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 17.79  3.5
 

3360000  , 1394  بالکن خارج از حد مجاز

توضیحات بازدید احتراما  در اجراي تصمیم مورخه 98/5/1 کمیسیون محترم ماده صد مکان ارائه شده توسط 
متقاضی داراي پروانه ساختمانی اصالحی شماره 146مورخه   93/11/11 باشد که  بصورت

طبقه روي تجاري بازیربناي کل 714/62 مترمربع بارعایت تراکم مجاز  صادرگردیده     3   
عملیات ساختمانی  رو به اتمام است  وبراساس نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 

 :داراي
. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت مسکونی بسطح 1/88 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درنیم  طبقه بسطح 19/01 مترمربع که بسطح  17/79 مترمربع  -2
  .  بالکن تجاري مازاد بریک سوم وبسطح 1/22 مترمربع بصورت انبار مسکونی می باشد

همچنین در طبقات اول الی سوم ورا پله به بام بسطح 2/71  مترمربع کاهش بنا دارند .رعایت 
 پارکینگ میگردد حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف   رادارد

. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
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 327,532,800(سیصد و  بیست و  هفت میلیون و  پانصد و  سی 

و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 48.74  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 3/98/23337 بدوي بلوارچمران  
20متري 

باقري کوچه 
  دوم

3-2-10189-1-1-0-0 130
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره  3/96/198 به تاریخ 96/12/16 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب مغازه به 

مساحت 34.11 و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 594.62 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.23 متر مربع  ( به صورت توسع بناي مسکونی - پیلوت ) -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 23.91 مترمربع ( هر طبقه به سطح 7.97 مترمربع  -2

(
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.80 مترمربع می باشد ( جهت محاسبه درآمدي 

(
توسعه راه پله به بام در به سطح 8.94 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در طبقات در مجموع به سطح 3.66  -4
 مترمربع

رعایت یک واحد پارکینگ تجاري و سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می کردد *----*

 رعایت سرویس بهداشتی 1/20 واحد تجاري در زمان پایان کار الزامی می باشد *-----*
رعایت حداکثر ارتفاع مغازه 3.40 و حداکثر ارتفاع پیولت 2.4 در زمان پایان کار  *------*

الزامیست

داراي گزارش ناظر ساختمان به صورت اتوماسیونی به تاریخ 98/05/13 در مرحله  *-*
 اجراي اسکلت می  باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به  کاهش نیافته است *--*

( M113 ناحیه اي و محله اي ) کاربري مجاز : محور هاي مختلط زیر منطقه اي *--*
( M113 ناحیه اي و محله اي ) کاربري موجود :  محور هاي مختلط زیر منطقه اي *---*

سطح اشغال مجاز :  60% -----  مورد استفاده زمان پروانه 59.96 % ------  *------*
% استفاده کنونی  74.23

تراکم مجاز : 240 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 196.94 %  *---------*
%------- استفاده کنونی  210.72
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رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ،  فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص افزایش تعداد واحد راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 1  0

 
3100000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1398/08/19 3/98/23341 تجدید 

نظر
بلوار  

انصاري - 
کوچه شهید 
یعقوب 

زاده-احداث
ي اول - بن 

  دوم

3-3-10053-107-1-0-0 130
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ 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 جریمه به مبلغ 
721,556,000(هفتصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال  

تائید می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تراکم اعطایی، 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 جریمه به مبلغ 52,839,500(پنجاه 

و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  نه هزار و  پانصد) ریال  تائید می گردد.

جریمه 34.09  0.5
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید 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 جریمه به مبلغ 
324,632,000(سیصد و  بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال  

تائید می گردد.

جریمه 2.36  2
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت راي بدوي عیناً تأیید می گردد. سایر 3.6  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه 

کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-122545 مورخ 98/07/10 ثبت 
اتوماسیون اداراي شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 617,334,000(ششصد و  
هفده میلیون و  سیصد و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 66.38  3
 

3100000  , 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 گزارش کارشناس از  پرونده تخلفات ساختمانی به شماره 473 سال 1397  به شرح ذیل  
:میباشد

مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 89 مورخه ------------
92/6/19 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 34/09 مترمربع بصورت دو 

طبقه روي پیلوت در دو
واحد مسکونی بازیربناي کل   213/79 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  به اتمام  

 : رسیده ودرحال بهره برداري است وبرخالف مدلول پروانه داراي
کاهش سطح راه پله درطبقات اول ودوم بسطح 2/36 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -1

 . مازاد برتراکم
افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 66/38    -2

 . مترمربع
با توجه به اینکه نقشه پروانه فاقد انباري درهمکف بوده و  درفضاي پیلوت اقدام به   -3

احداث 3 باب انباري نموده که به دلیل عدم دسترسی به انباریها پارکینگ شماره یک مورد 
گواهی نمی باشد و

 .درنتیجه براي 3 واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند
با عنایت به وضع موجود عرض حیاط خلوت از 2متر به 1/9 متر کاهش یافته که درآن   -4

 . . حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور می باشد
ضمنا درراه پله به بام بسطح 1/13 مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه درخواست صدور گواهی  

 . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
---------------

الزم به توضیح میباشد گزارش حاضر اینجانب  بدون بازدید و جهت محاسبه در آمدي به 
.حضور ارسال می گردد

.مراتب جهت اقدامات بعدي به حضور ارسال 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 در خصوص اضافه بناي همزمان ساز مسکونی به استناد 
تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 35,965,000(سی و  پنج میلیون و  نهصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 22.55  2
 

650000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/01 3/98/23342 بدوي کردمحله  
شهدا 
حسینی

3-2-10155-65-1-0-0 130
6

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري به استناد 
تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 11,050,000(یازده میلیون و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 4.25  4
 

650000  , 1387 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند بصورت یک قطعه زمین که سند فاقد 
مساحت وبراساس نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 144/44 مترمربع ودرخصوص 

 زیربناي مسکونی بسطح 75/9 مترمربع
ویکباب مغازه بسطح 8/75  مترمربع و سایه بان بسطح 27 مترمربع  داراي بالمانع شماره 
3/33/485292  مورخه 96/4/17 می باشد حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده  نسبت 

 به بالمانع صادره مسکونی بسطح 13/05 مترمربع
ونسبت به مغازه بسطح 4/25  مترمربع ونسبت به سایه بان بسطح 9/5  مترمربع مابه 
التفاوت بناي احداثی مازاد برتراکم  همزمان ساز دارند و همچنین متعاقب آن اقدام به 

احداث اتاق چوبی در باالي بام با راه پله چوبی
بسطح 15/51 مترمربع درحد تراکم  با قدمت سال 1396 را نموده . توضیح اینکه درسند حد  
شرق متصل به نهر تعریف گردیده اما  براساس طرح تفصیلی وخط پروژه متصل به خیابان 16

متري می باشد ضمنا با عنایت به طرح تفصیلی
جدید وکاهش عرض خیابان حد شرق  از 24متري به 16 متري  وهمچنین کوچه حد جنوب  
بصورت بن بست 6متري و برابر خط پروژه پیوست به شماره 870 بسطح 54/59 مترمربع 

 داراي عقب نشینی که از مقدار فوق
بسطح 24/25 مترمربع از عرصه ومابقی از اعیان احداثی   برروي آن  می باشد . که در 
خصوص موارد فوق داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 98/8/1 

 کمیسیون ماده صد درخصوص مابه التفاوت
مسکونی بسطح 22/55 مترمربع ومابه التفاوت تجاري بسطح 4/25  مترمربع محکوم به 

پرداخت جریمه ودرخصوص اتاق درزیر شیروانی محکوم به تخریب بنا گردیده که مالک راسا 
 اقدام به اجراي حکم نموده

  . حالیه درخواست پاسخ  استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 537,214,500
(پانصد و  سی و  هفت میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  پانصد)  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 76.02  2.25
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/08/01 3/98/23355 بدوي فلسطین   
-پشت 
مجتمع 
الله-  
زمینهاي 
  نهضت

3-2-10224-230-1-0-0 130
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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

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد با توجه به تامین 
پارکینگ مورد نیاز ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/08/01 3/98/23355 بدوي فلسطین   
-پشت 
مجتمع 
الله-  
زمینهاي 
  نهضت

3-2-10224-230-1-0-0 130
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توضیحات بازدید زاحتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 133 مورخه 95/11/26صادر گردیده که 
متعاقب آن به تاریخ 98/04/09  در 2/5 طبقه ( با احتساب 3 واحد مسکونی)

.به مجموع  زیربناي 335/30 متر مربع اصالح گردید 
عملیات ساختمانی  در حد اجراي شناژ سقف سوم بوده  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده  

:توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 24/67متر مربع بانضمام تبدیل 1-0/67

 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت
در طبقات اول و دوم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 49/34 متر مربع (هر -2

طبقه بسطح 24/67 متر مربع) می باشد
همچنین بسطح 0/67 متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در  مجموع طبقه اول و دوم  

.1/34 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل شده است
طبق ضوابط مالک مجاز به احداث سه درب 3 متري در حد شرقی می باشد که در عمل   -3
مالک مطابق پالن معماري ارائه شده دو درب 4 متري در نظر گرفته است که در صورت

اجراي آن فاقد کسري پارکینگ می باشد
با توجه به پروانه صادره طبقه دوم بصورت تک واحدي می باشد که برابر پالن معماري  -4
ارائه شده (ممهور به مهر مهندس ناظر) مالک اقدام به تبدیل آن به دو واحد نموده است

سطح اشغال مجاز برابر با 73/79% می باشد و سطح اشغال موجود برابر با 87/18% است -5
با توجه به توسعه بناي به انجام رسیده و افزایش تعداد واحد ها بسطح 37/59 متر مربع  -6

کسري حد نصاب فضاي باز دارد
مالک ملزم به پیش بینی حداقل سه متر مربع بالکن در نقشه هاي موجود به ازاي هر  -7

واحد مسکونی در هنگام ساخت بنا می باشد
در خصوص فضاي سبز پس از اتمام ساخت و اجراي آن در زمان پایانکار اظهار نظر می -8

.گردد
میزان تخلف به انجام رسیده بیش از 5% زیربناي پروانه صادره است-9

مهندس ناظر ساختمان در تاریخ 98/05/15 توسعه بناي ملک مذکور را گزارش نموده  -10
است(توسعه در فونداسیون)

هر گونه تغییر در بنا در مراحل آتی با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی قابل بررسی می -11
باشد

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد
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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 تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 26,923,500(بیست و  شش میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد)  
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 17.37  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/11 3/98/23356 بدوي شهرك 
فجرآزادگان 
18 متري 
یوسفی 
نبش بن 
بست دوم

3-1-10286-337-1-0-0 130
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/238  - 1396/12/27  بصورت    - 

3.5  طبقه در 3  واحد مسکونی با زیربناي
کلی 388.52  مترمربع با سایبان بسطح 5.47  متر مربع جهت تامین پارکینگ در تراز    -

 .  کف طبقه اول صادر گردیده است
 %سطح اشغال مجاز 60 %  - تراکم طبقات 180  -

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و در حال سفت کاري بوده و برابر نقشه    -
 :برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 4.09 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح حدود  11.76 متر مربع .  -2

(هر طبقه بسطح حدود 3.92 متر مربع)
 . افزایش بنا در راه پله به بام بسطح 1.52 متر مربع  -3

 . رعایت پارکینگ بر اساس جانمایی زمان پروانه گردیده است  -
سطح اشغال مورد استفاده بکسر سایبان 62.55 %  -  تراکم طبقات مورد  استفاده    -

187.66 % . 
 . اضافه بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردیده و رعایت ضوابط درب  در پایانکار الزامیست -
 . فضاي باز رعایت شده  -

 . با توجه به مرحله ساختمانی فضاي سبز اجرا نگردیده است -

داراي گزارش تخلف سیستمی ناظر سازه (آقاي مهندس نصیري ) بشماره  6196مورخ  -
 . 1398/06/01  میباشند

. مورد درخواست گواهی عدم خالف -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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10:41زمان 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 توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه مزبور به شماره ش ر-184024 مورخ 98/10/09 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 20,242,560(بیست میلیون و  دویست و  
چهل و  دو هزار و  پانصد و  شصت) صادر و اعالم می نماید. در خصوص عقب نشینی، 
در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 

در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 129.76  0.1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 3/98/23360 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی -  
کوي 

طالقانی  
روبروي بن 

بست 6

3-3-10217-347-1-0-0 130
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در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 666,120,000(ششصد و  شصت و  

شش میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 244  1.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک باب مغازه با توجه به تعیین ارزش سرقفل به 397،500،00 ریال طی 
نظریه کارشناس رسمی دادگستري فوق الذکر به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ79,500,000(هفتاد 
و  نه میلیون و  پانصد هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 26.5  0
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید  احتراماً
با توجه به غیابی بودن گزارش و حدودي بدون مساحت هاي اعالم شده , و بدلیل عدم  -
وجود نقشه هاي وضع موجود در پرونده واحد خالف امکان جدا کردن راه پله و  بناي مفید  

 . ممکن نمیباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک طبقه روي پیلوت و یک 
اتاق در زیرشیروانی، همکف و طبقه اول به مساحت 145.2 مترمربع، اتاق زیرشیروانی 
به مساحت 11.56 مترمربع ( کالً داخل تراکم ) با توجه به محتویات پرونده و کاربري 

مسکونی ملک 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-126365 مورخ 98/07/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی 
بر اینکه اصول فنی ساختمان سازي با حداقل ضوابط و مقررات ملی ساختمان و آیین 
نامه هاي جاري رعایت شده است، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 97,606,600(نود و  هفت میلیون و  ششصد و  شش هزار و  ششصد) 

 ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 314.86  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 3/98/23369 بدوي  
بلوارشهیدان
صاري  
بوستان

3-3-10089-6-1-0-0 131
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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر اجاره نامه ارائه شده از طرف اداره **--**
اوقاف (بخشی از پالك ثبتی 574/77) به مساحت 234مترمربع

که وضع موجود  بدون مجوز در آن یک دستگاه ساختمان یک طبقه روي پیلوت به **--**
.انضمام یک اتاق در زیرشیروانی احداث گردیده است

برابر نقشه هاي معماري ارائه شده طبقه همکف پیلوت با زیربناي 145.2و طبقه اول **--**
.مسکونی در یک واحد و طبقه دوم یک اتاق می باشد

.121می باشدr کاربري ملک بر اساس طرح تفضیلی مسکونی**--**
با توجه به خط پروژه شماره2181پیوست بن بست 10متري  و 1متر مربع داراي  **--**
عقب نشینی می باشد که رعایت عقب نشینی به میزان 10.2مترمربع بیشتر از خط پروژه 

.گردیده است
سطح اشغال ملک 64.87% می باشد که در حد سطح اشغال مجاز می باشد و تراکم **--**
طبقات 75.8%  می باشد (با احتساب راه پله ها و اتاق زیرشیروانی)که در حدد تراکم مجاز 

.100%می باشد
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد اما دیوارگذاري همکف و دربها اجرا نشده **--**
.است

ملک داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 22809مورخ 98/04/19 به صورت **--**
 .غیابی مبنی بر تنظیم گزارش حضوري می باشد

131
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 یک برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ34,844,000(سی و  چهار 
میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 11.24  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 3/98/23373 بدوي بلوار  
خرمشهر 
جنب 

اطالعات خ 
شهداي 

گمنام   ك 
فرشته 8

3-3-10499-7-1-0-0 131
1
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 70 - 96/03/27 بصورت 3/5 طبقه در 3 

 واحد مسکونی با زیربناي
کلی 389/09 متر مربع  بهمراه انباري در زیرشیروانی صادر گردیده  در مرحله نازك کاري   

طبق سوابق
داراي گواهی  عدم خالف بشماره 514929 - 1397/06/25 (بدون تخلف) می باشد. حالیه 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
:و مطابق پالن نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد

 در همکف داراي توسعه بنا بسطح 2/21 متر مربع *----*
در طبقات اول تا سوم هر طبقه بسطح 2/21 متر مربع  توسعه بنا دارد (در  *------*

مجموع سه طبقه بسطح 6/63 متر مربع)
در زیر شیروانی بمقدار 2/40 متر مربع توسعه بنا دارد همچنین مقدار انباري  *-------*

ها بسطح 0/76 متر مربع بیشتر از مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر باب) می باشد
از بابت موارد مذکور فاقد بالمانع از شهرداري است و مقدار تخلف به انجام  *--------*

رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد
سطح اشغال مجاز براساس پروانه صادره 51/14 % ( به کسر راه پله) و سطح  *--------*

.اشغال موجود ( به کسر راه پله) 52/52 % میباشد
کپسول اطفاء حریق در محل نصب نبود-صندوق پستی در محل نصب  *---------*

نبود-دیوار حایل بام بصورت سقف ژاپنی اجرا شده بود-نخاله ساختمانی پاکسازي نگردیده 
بود

بخشی از نماي جانبی در قسمت همکف و پیلوت اجرا نشده بود-کف سازي جلوي انباري ها 
در زیرشیروانی انجام نشده بود-علی الظاهر چاه ارت در کوچه (قسمت ورودي پارکینگ ها و 

روي رمپ) اجرا شده است
رعایت عقب نشینی و پارکینگ می گردد،مراتب جهت دستورات مقتضی  *----------*

.بحضور ایفاد می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره  130487مورخ 98/07/22 کارشناس عمومی نظام مهندسی 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 23,635,500(بیست و  سه میلیون 

و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  پانصد) 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 112.55  0.1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 3/98/23458 بدوي میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
ك شانزدهم

3-1-10318-51-1-0-0 131
2

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت  یک قطعه زمین نسقی که وضع موجود   -

 بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث بنا بصورت یک طبقه
در یک واحد مسکونی بر روي آن نموده اند عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري   -

 . میباشد
,  طبق نقشه  بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 174.72 متر مربع  -

و  اعیان بمساحت 105.55 متر مربع  با شناژ بتنی و دیوار سنگی بهمراه سایبان بمساحت   -
 . حدود 7 متر مربع با قدمت احداث سال 1397

 . رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است -
 % تراکم مجاز 70 %   - - مورد استفاده  65.65 -

 . اعیان داخل تراکم -
طبق خط پروژه پیوست بشماره 567 بسطح حدود 3.30 مترمربع از عرصه در تعریض  -

 . کوچه 8 متري قرار دارد
 . مراتب  جهت صدور دستور تقدیم میگردد  -

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

1,184,625(یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) 
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 2.6  1.5
 

303750  , 1380 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/13 3/98/23460 بدوي جانبازان -  
خ خرمشهر  
طالقانی- بن 
سحر گل

3-3-10179-34-1-0-0 131
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  تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 119838مورخ 
98/7/7 کارشناس رسمی دادگستري  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 5,419,575(پنج میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار 

و  پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 207.2  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/13 3/98/23460 بدوي جانبازان -  
خ خرمشهر  
طالقانی- بن 
سحر گل

3-3-10179-34-1-0-0 131
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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  
بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به مساحت عرصه **--**
 233.90مترمربع که از بابت اعیان

.دوطبقه مسکونی در دو واحد  فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
وضع موجود به صورت ساختمان دوطبقه بر روي پیلوت می باشدکه مجموع زیربناء **--**

.دوطبقه 209.8 می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 703 به مساحت حدود 9مترمربع در تعریض بن بست **--**

.8متري حد شمال و حد جنوب فاقد عقب نشینی از کوچه 10متري می باشد
گفتنی است در حد جنوب یک قطعه زمین مازاد بر سند مالکیت به مساحت حددي **--**

. 12مترمربع بین زمین ایشان و کوچه در تصرف ایشان قرار دارد
قرار دارد  r112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضلی در محدوده مسکونی**--**

. بنابراین کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد
.سرویس بهداشتی بلوکی مازاد بر سطح اشغال و مازاد بر تراکم است**--**

.با توجه به ضوابط زمان احداث بناء یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
. ساختمان با اسکلت بتنی و قدمت ساخت سال 80 می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم عدم مسیر دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 در خصوص بناي داخل تراکم ،  بمبلغ 12,751,200(دوازده میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 70.84  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/25 3/98/23462 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا کوچه 
حاجی 

خیابان پرند 
کوچه هفتم 
 فرعی هفتم

3-2-10306-254-1-0-0 131
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مازاد بر تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  59,394,600(پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  نود و  چهار هزار و  ششصد)ریال 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.37  1.5
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید  احتراماً
 . مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 100 متر مربع

وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک اشکوبه ویالیی در حال احداث که بدون مجوز 
شهرداري با مصالح سنگ بلوك با قدمت سال 1397 احداث گردیده و در مرحله نازك کاري 

 . میباشد
. طبق نقشه بردراي ارائه داراي عرصه بمساحت 101.21

داراي اعیان بسطح 83.27 متر مربع و سایبان چوبی در حیاط  جهت تامین  پارکینگ بسطح 
 . 17.94 متر مربع میباشد

  . پارکینگ بصورت سایبان رعایت گردیده است 
 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري
  % سطح اشغال مجاز 70 %    =  مورد استفاده 100

 . بسطح 70.84 متر مربع داخل تراکم و بسطح 30.37 مترمربع خارج از تراکم
طبق اضهار نظر پیوست کارشناس خط پروژه منطقه بدلیل بودن ملک و تعریف نشدن کوچه 

 . در طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد
 . درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 30 متر خاکی و سه متر آسفالت قدیم را دارند

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، در خصوص احداث مغازه 
ضمن نقض راي بدوي به موجب نظریه شماره81350 مورخ 98/05/13کارشناس رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ17.600.000
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 3,520,000(سه میلیون و  
پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.06  0
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/07/30 3/98/23463 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

25متري  
متحدین-خ 
  شهدا

3-3-10233-9-1-0-0 131
5

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 
11769 مورخ 1398.06.27 شهرداري منطقه  ، ضمن نقض راي بدوي با  اعمال ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی  با توجه به حدوث اشتباه محاسباتی در تعیین میزان 
جریمه در راي شماره 23046 مورخ 1398.06.02 ، جریمه تخلف بمبلغ  8,226,900

(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش هزار و  نهصد)ریال اصالح میگردد.

جریمه 33.24  2.25
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده  ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست ، لذا 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  1,598,300(یک میلیون و  پانصد و  

نود و  هشت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 145.3  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.25  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,875,000(شش 

میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1.25
 

110000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکبابخانه و 
 محوطه  به عرصه بمساحت 103 متر مربع میباشد

وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه در 2 واحد مسکونی و یک باب مغازه میباشد  
با قدمت سال 1374 ( قبض برق)که ازبابت احداث آنها مجوزي ارائه ننموده است

طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
مهندسی مساحت وضع موجود عرصه بسطح 103/79 متر مربع میباشد( بسطح 0/79 متر 

( مربع بیشتر از سند
که حدود جنوب و غرب  آن بیشتر از سند و حدود شرق و شمال کمتر از سند مالکیت 

.میباشد
طبقه همکف  شامل بسطح متر مربع81/24  بصورت مسکونی و بسطح 16/06 متر مربع  -

بصورت مغازه  میباشد
طبقه اول  شامل بسطح97/30 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی میباشد -

 داراي 2 واحد پارکینگ مسکونی  میباشد-
داراي  نورگیر در همکف و طبقه اول میباشد که حداقل مساحت  وابعاد مجاز نورگیر را دارا  -

نمیباشد( مساحت موجود 6/49 متر مربع مساحت مجاز 12 متر مربع) و
.در طبقه اول داراي پنجره مشرف به پالك مجاور میباشد

داري شیب سربندي بسمت پالك مجاور میباشد-
.سطح اشغال موجود 93/75 % و سطح اشغال مجاز  70 % میباشد

طبق خط پروژه شماره 395 ( بپیوست ) موجود بر روي سیستم فاقد عقب نشینی از کوچه 
 25 متري میباشد

.حالیه متقاضی درخواست  تسویه حساب ملک خود  را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داراي راي جریمه  و در خصوص  نورگیر و پنجره مشرف داراي راي  به 
.مسدود شدن پنجره   دارند

. که پنجره تا کنون مسدود نگردیده است
  .مراتب با توجه به  فرم تحلیل  درآمدي تقدیم حضور میگردد 

در بازدید مورخ 1398/09/26 متقاضی بوسیله  و رق چوبی  اقدام به مسدود نمودن   ****
.پنجره ها   نموده است

****مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 و طبقات به مساحت 33.92 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 
210,304,000(دویست و  ده میلیون و  سیصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 33.92  2
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/09/18 3/98/23466 بدوي شالکو  
پارس الله

3-3-10019-99-1-0-0 131
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/250 به تاریخ 96/12/28 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 248.10 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 11.29 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 11.29  متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.78  متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  1.73 متر مربع و در   -4
 طبقه  اول به سطح 0.89 مترمربع
رعایت پارکینگ می گردد *---*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامی می  *-----*

 باشد
 ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد *------*

 فاقد گزارش ناظر ساختمان می باشد *-*
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*

 سه طبقه روي پیلوت -  R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  سه طبقه روي پیلوت -  R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز : 55% -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.67 % ------  *------*
% استفاده کنونی  61.85

تراکم مجاز : 165% -------  مورد استفاده زمان پروانه 97.60 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  110.82

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ، ملک  فاقد عقب نشینی می  *-------------*
باشد

مالک درخواست دریافت  گواهی عدمک خالف  برابر ضوابط را  *---------------*
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دارد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 1398/09/12 3/98/23475 بدوي پشت صدا  
و سیما خ 
جنت ك 
نیروي 
دریایی

3-1-10015-1-1-0-0 131
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 با اجراي حکم قلع در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري  موضوع کسري پارکینگ، 
منتفی می گردد.

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و عدم اشرافیت به ساختمان 
هاي همجوار 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 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 216,560,400(دویست و  شانزده میلیون و  

پانصد و  شصت هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 36.83  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/12  - 98/03/07  بصورت 2.5   -

طبقه در یک  واحد مسکونی با زیربناي
کلی 410.43  متر مربع  مربع صادر گردیده است   . عملیات ساختمانی در زمان بازدید در  

 . مرحله اسکلت و اجراي سقف سوم  (2 طبقه روي همکف) میباشد
 : برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 11.79 متر مربع . (از مقدار فوق بسطح  -1
 7.38 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر حیات خلوت سراسري میباشد )

تبدیل پیلوت به دوباب مغازه در همکف  بمساحت هاي 29.36 متر مربع و 33.15  متر  - 2
 مربع  . (با ارتفاع 3.60  متر )

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 11.79 مترمربع  (از مقدار فوق بسطح 7.38 متر مربع  - 3
 بصورت عدم رعایت 2 متر حیات خلوت سراسري میباشد )

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 11.79 مترمربع  (از مقدار فوق بسطح 7.38 متر مربع   -4
 بصورت عدم رعایت 2 متر حیات خلوت سراسري میباشد )

 . اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 1.46  متر مربع  - 5
 .  افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو واحد  - 6

 . دو واحد کسري پارکینگ  تجاري  - 7
 . رعایت ارتفاع 2.40 پیلوت در زمان پایانکار الزامیست -

 . بسطح 7.08 مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز -
 . فضاي سبز رعایت میگردد -

الزم به توضیح است که حیات خلوت  بصورت مثلثی  اجرا شده و  در حد  شمال غرب   -
 ( . عرض آن رعایت نگردیده و برابر نقشه معماري فاقد  پنجره مشرف در حد فوق میباشد

 . عرض حیات خلوت در ضلع شمال شرق حدود 3 متر و در شمال غرب صفر صفر میباشد -
با توجه به مرحله ساختمانی  فعال رعایت  پارکینگ مسکونی میگردد . ( هرگونه تغییر و   -
عدم رعایت ضوابط که منجر به کسري پارکینگ مسکونی گردد در مراحل بعدي و پیشرفت 

 ( . فیزیکی بنا قابل طرح مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد بود
 . فاقد گزارش ناظر در پرونده فنی -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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  در خصوص احداث بناي بدون مجوز مسکونی ، و تایید 
استحکام بنا بموجب نظریه شماره 135528 مورخ 98.7.30 کارشناس رسمی 

دادگستري  به استناد تبصره 4  از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 
یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم ،  بمبلغ 26,733,220(بیست و  شش میلیون و  
هفتصد و  سی و  سه هزار و  دویست و  بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

میگردد. 

جریمه 138.73  0.1
 

700000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/13 3/98/23480 بدوي بلوارامام 
علی کوي 
زمان زمان 
یک سمت 
راست ملک 

چهارم

3-1-10205-724-1-0-0 131
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده عبارتست از 
 یک قطعه زمین نسقی بمساحت 210 متر مربع که باستناد پالن

معماري ارائه شده و با توجه به بازدید از محل و مدارك و اسناد ارائه شده مساحت عرصه 
 بمقدار 210 متر مربع بوده که متقاضی بدون اخذ مجوز الزمه اقدام به احداث بنا

بصورت یکباب ساختمان مسکونی ویالیی با اسکلت بلوکی (بهمراه شناژ افقی و قائم) 
بانضمام سایبان فلزي و یکباب انباري به مجموع زیربناي 138/73 متر مربع با قدمت سال 

97
درون محوطه آننموده است و با توجه به احداث سایبان جهت پارکینگ فاقد کسري 

پارکینگ است
با عنایت به نامه ارسالی از شرکت محترم برق  ثبت در دبیرخانه منطقه سه  بشماره  101069  

مورخ 98/06/12 در حریم برق قرار ندارد
همچنین با توجه به نامه  ارسالی از شرکت محترم آب  ثبت در دبیرخانه منطقه سه  بشماره  

101079  مورخ 98/06/11  و با توجه به خط پروژه شماره 1457 پیوست
در حریم نهر عبوري قرار نداشته و از معبر 10 متري حد غرب رعایت عقب نشینی الزمه شده 

و عقب نشینی ندارد
سطح اشغال مجاز برابر با 65% و سطح اشغال موجود 66/06% می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 65926(شماره تصمیم 3/98/22653 مورخ 
.98/4/18) کمیسیون محترم ماده صد بحضور ایفاد 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

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  برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 4,803,526,500(چهار میلیارد و  هشتصد و  سه میلیون و  پانصد 
و  بیست و  شش هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد

جریمه 1522.96  3
 

1100000  , 1380
 , 1388
 , 1390

احداث بناي جداساز 1398/08/11 3/98/23483 بدوي شالکو  امین 
الضرب  
 پارس 1

3-3-10337-1-1-0-0 131
9

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 

1,211,860,700(یک میلیارد و  دویست و  یازده میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  
هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 5826.74  0.1
 

346950  , 1374
 , 1380
 , 1388
 , 1398

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش  از  مجموعه ساختمانهاي  اداري نیروي انتظامی  در شالکو ( درمانگاه 
شهداي ناجا  - کالنتري 13) با توجه به

نامه ارسالی فرماندهی انتظامی استان گیالن ( بپیوست ) ( ردیف 1 نامه مذکور)  باستحضار 
.می رساند

طی بازدید بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي محمد خانی) از مجموعه ساختمانهاي 
 مذکور و طبق نامه  از آنجائیکه  ملک مذکور  شامل چندین عدد  پالك ثبتی بشماره هاي

و 2061 و 207 و226 باقیمانده و 270 و 2070 و 2074 و 226 و 2062  سنگ اصلی  77   1306
بوده که مساحت عرصه را 10000 متر مربع  و مساحت اعیانات  را 3353 متر مربع با قدمت 

. سال 1390 عنوان  نموده است
که  طی هماهنگی با نماینده فرماندهی جهت ارائه مدارك الزم (  مساحت زیربناها و قدمت 
احداث و پالن و.......)  با توجه به گذشت 8 روزاز زمان بازدید (6 روز کاري ) مدارکی را ارائه 

.ننموده اند
:که در محل شامل اعیانات متعدد

کالنتري( کالنتري 13) بصورت 2 طبقه   ( طبقه همکف حدود  650 مترمربع و طبقه  دوم  -1 
حدود 550 متر مربع ) از نوع اسکلت بتنی با قدمت  سال حدود 1380

یک اعیان یک طبقه بصورت  باشگاه ورزشی  بمساحت حدود 300 متر مربع  با قدمت  -2 
حدود  سال 1390 از نوع مصالح بلوکی با کالف قائم و افقی

درمانگاه شهداي ناجا   بصورت 3 طبقه  روي همکف که هر طبقه بمساحت  حدود 550  -3
 متر مربع ( کالً حدود 2200 متر مربع )  از نوع اسکلت بتنی با قدمت  حدود سال 1388

درمانگاه  بصورت یک طبقه  بمساحت حدود 400 متر مربع  از نوع اسکلت بلوکی با کالف  -4
قائم و افقی  با قدمت سال  حدود  1374

ساختمان در حال احداث که عملیات ساختمانی  در حد اسکلت  بوده و  بصورت4 طبقه  -5
روي همکف  از نوع  اسکلت بتنی  که طبقه 4 بصورت فلزي میباشد. با زیربناي کلی   حدود 

  3100 متر مربع
( طبقه همکف و اول هر کدام  حدود 700 متر مربع و طبقات دوم و سوم هر کدام  حدود 600  
متر مربع و طبقه 4 حدود 500 و طبقه پنجم  حدود 400 متر مربع )با قدمت سال 1398 ظاهراً 

 با کاربري اداري
دفتر نگهبانی حدود 16/20  حدود متر مربع  از نوع بلوکی  با قدمت سال  حدود سال  -6

1374
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داراي 3 عدد  سایبان  فلزي در محوطه میباشد. 2 عدد در محوطه کالنتري از نوع  فلزي با -
قدمت حدود سال 1380 با زیربناي  حدود 60 متر مربع و 37/50 متر مربع  و یک سایبان در 

محوطه درمانگاه بسطح حدود 36 متر مربع  با قدمت حدود سال 1388
که از بابت احداث آنها مجوزي  ثبت سیستم شهرسازي نگردیده است. اما با توجه به نامه 
.فرماندهی مساحت اعیان بصورت کلی 3353 و با قدمت سال 1390  عنوان شده است

با توجه  به قدمت احداث  ذکر گردیده در فوق   به تعداد 12 عدد پارکینگ جهت کال  --
نتري و براي  درمانگاه  به تعداد26 واحد و براي اداري درحال احداث 62 عدد پارکینگ  مورد 

.نیاز میباشد. که با توجه به محوطه باز باقیمانده  ظاهرآً در محوطه تامین میگردد
ضمنا براي  باشگاه ورزشی به ازاي هر 30 نفر   یک واحد پارکینگ   مورد نیاز میباشد که با 
توجه  عدم اطالعات در خصوص ظرفیت باشگاه ورزي در خصوص پارکینگ آن اظهار نظر 

.نمیتوان نمود
بر اساس  خط پروژه بشماره 878 ( بپیوست ) مساحت عرصه وضع موجود  انعکاس داده 
شده  9794/77 متر مربع  میباشد که بسطح  241/98 متر مربع  از عرصه  در از تعریض 

کوچه هاي 16 متري و 8 متري و 10 متري  و پخ دو گذر هاي آنها   میباشد
( که از این مقدار  قسمتی مشتمل بر اعیان  از جمله قسمتی از درمانگاه  یک طبقه و باشگاه 

ورزشی  و قسمتی از ورودي کالنتري  در همکف و قسمتی از نگهبانی میباشد)
و   S221  که از مساحت  باقیمانده  بسطح7664/61 متر مربع  در کاربري  تثبیت شده  اداري 

میباشد  S221  بسطح  1888/17 مترمربع  در کاربري  درمانی تثبیت شده
سطح اشغال مجاز در قسمت اداري  50% و سطح اشغال مورد استفاده در قسمت کاربري 

 اداري  21/74 % میباشد
سطح اشغال مجاز قسمت درمانی 50% و سطح اشغال مورد استفاده در قسمت کاربري  

درمانی  50/31% میباشد
.کاربري در طرح تفصیلی قدیم نیز بصورت اداري میباشد

در خصوص مساحت  دقیق  اعیانات  و قدمت آنها نیاز به ارائه مدارك الزم  از  سوي سازمان 
.مربوطه میباشد

.هرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك قابل بررسی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 یک  باب کسري پارکینگ  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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/14 3/98/23486 تجدید 
نظر

کردمحله  
شهدا 
کریمی

3-2-10155-43-1-0-0 132
0

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا  راي بدوي تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 1.46  2
 

303750  , 1380 تبدیل غیر مجاز

در خصوص اعتراض آقاي سید معصوم موسوي نسبت به راي صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه یک 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 139044  

مورخ 1398.08.06  ارزش سرقفلی (براساس سال وقوع تخلف 1394) به مبلغ 
3.273.600.000  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 
654,720,000(ششصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 54.56  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا  راي بدوي تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 33.  0.5
 

303750  , 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  برابر سوابق موجود درپرونده فنی بصورت یکباب 
ساختمان دو طبقه برروي یکواحد مسکونی ( سوئیت ) داراي پروانه ساختمانی شماره 135 

 مورخه 78/6/8
ودرخصوص افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3 متر برابر صورتجلسه مورخه 80/5/13      
محکوم به اخذ تعهد ثبتی گردیده وبراي آن گواهی پایانکار شماره 5737 مورخه 80/8/29 

 صادر شده
ومتعاقب آن درخصوص تبدیل انباري به یکباب مغازه بسطح 18/8 مترمربع ( وضع موجود 
فاقد فعالیت و تابلو)با دو واحد کسري پارکینگ داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر 

 صورتجلسه مورخه 85/9/8 کمیسیون ماده
 . صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده

سپس مالک با تخریب دیوارهاي داخلی سوئیت اقدام به تبدیل آن به یکواحد تجاري  
وهمچنین افزایش بنا درمحوطه حیاط مشاعی بصورت یکباب سرویس بهداشتی با یکواحد 

 کسري پارکینگ تجاري را نموده بود که برابر
صورتجلسه تجدید نظرمورخه 94/9/29 , متعاقب  آن داراي  راي دیوان عدالت اداري 
.محکوم به اعاده به وضع اولیه گردیده بود  که از بابت آن داراي پرونده مختومه میباشد

حالیه طبق نقشه برداري  تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه 
.بردار نظام مهندسی )  مغایر ت هاي زیر مشاهده گردید

 داراي اضافه بناي همزمان ساز در مجموع طبقات بسطح 0/33متر مربع -1
داراي تخلف  همزمان ساز  بصورت تبدیل  انباري به یکباب مغازه بسطح 1/46 متر مربع  -2

میباشد
تبدیل  واحد آپارتمان ( سوئیت) همکف  به  یکباب مغازه در سال 1398 . که طبق   -3

صورتمجلس تفکیکی ارائه شده مساحت سوئیت ( قطعه 2 تفکیکی) ( تاکنون براي آن سند 
صادر نگردیده است) با توجه به نقشه برداري ارائه شده  بسطح 54/56 متر مربع

میباشد و  و از بابت تبدیل آن داراي  یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد. ارتفاع 
همکف( مغازه  حدود 3/30  از کف معبر میباشد)

. ضمناً در طبقه آخر درب سرویس بهداشتی بسمت راه پله میباشد 
باستناد پروانه وپایانکار فاقد عقب نشینی میباشد

حالیه متقاضی  درخواست کارشناسی وپرداخت خالف آن را دارند
مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 مشارالیه نسبت به راي بدوي به شماره صدر الذکر با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، و توجهاً به الیحه اعتراض 

معترض، ضمن نقض راي بدوي، پرونده به لحاظ سال وقوع تخلف و بالمانع هاي اعالم 
شده در گزارش شهرداري، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد.

ردتخلف 13  0
 

10000  , 1345 دیوار گذاري 1398/08/26 3/98/23491 تجدید 
نظر

رشت 
خیابان 
شهداء 

کوچه شهید 
داودزاده 
جنب 
خواربار 
فروشی 
روبروي 
پالك 23

3-2-10071-411-1-0-0 132
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 پالك ثبتی تعرفه شدهش توسط متقاضی برابر تصویر سند مالکیت ارائه **--**
 شده ششدانگ یک باب خانه که برابر صورتمجلس اصالحی

شماره 104699مورخ 45/06/20 اداره ثبت قید در سند مالکیت چهار باب دکان از **--**
.شماره 2081تا 2084در این پالك احداث گردیده است

به همین صورت داراي بالمانع کلی به شماره 15472مورخ 59/04/04می باشد و **--**
 مغازه ها به صورت جداگانه داراي بالمانع هاي شماره 30348مورخ 60/12/27

.و بالمانع شماره 14735مورخ 73/09/10می باشد**--**
در حال حاضر مغازه به صورت یک باب سوپر مارکت دو دهنه (دو باب به یک با **--**
.تبدیل شده است) و یک باب دیگر می باشد که در محل مغازه چهارم تخریب شده است
ساختمان مسکونی به صورت بدون مجوز در حال تعمیرات کلی شامل تعویض **--**

سربندي با اسکلت فلزي و احداث چند ستون فلزي  داخل دیوار هاي قدیمی بدون افزایش 
.بناء می باشد

ساختمان فاقد اضافه بناء می باشد اما در خصوص تعمیرات مجوزي ارائه نگردیده **--**
.است

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 657 پیوست به مساحت 25.4مترمربع از عرصه کلی **--**

.ملک در تعریض کوچه 10متري حد شرق و بن بست 4متري حد شمال قرار دارد
گفتنی است از این مقدار عقب نشینی 9.3 متر مربع مربوط به سه باب مغازه **--**

موجود بوده و16.1مترمربع عقب نشینی عرصه (فاقد عقب نشینی ازاعیان)از عرصه در تملک 
.این ملک می باشد

در مجموع 13متر طول از دیوار قدیمی ملک باقدمت سال 45 در مسیر عقب **--**
نشینی  قرار دارد(6.5متر از کوچه 10متري و 6.5متر از کوچه4متري)

 .مراتب با توجه به درخواست موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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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 راي به جریمه به مبلغ96,000,000(نود و  شش میلیون ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 50  2
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/04 3/98/23496 بدوي کردمحله -  
ایزددوست
- بن شقایق
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما باستحضار می رساند برابر نامه شماره 565/170/222/ز م به تاریخ 98/06/20 مجري 
طرح هاي عمرانی سپاه قدس گیالن  و ثبت شده در دفتر اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
به شماره 109013 به تاریخ 98/06/24 مبنی بر تصویه بدهی عوارض شهرداري از محل تبصره 
5 بند و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بودجه 1398 در خصوص اطالعات و جزئیات منازل 
سازمانی ، از یک قطعه زمین مشتمل بر دو بلوك ساختمانی مجزاي از هم  و در  10 واحد 

: مسکونی
داراي پروانه ساختمانی به شماره 376 به تاریخ 63/04/25 به صورت یک طبقه بر روي 

 همکف ( مسکونی ) در 4 واحد مسکونی با زیر بنا 751.40 متر مربع می باشد
مجددا اقدام به دریافت پروانه توسعه بنا به صورت احداث یک ساختمان 3 طبقه در زمین 

 مذکور با زیربنا 751.10 متر مربع به شماره 4 به تاریخ 74/02/04 می باشد

 بلوك اول به صورت یک طبقه بر روي همکف ( واحد مسکونی ) در 4 واحد مسکونی -1
 بلوك دوم به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد سکونی -2

که در اختیار سپاه پاسداران بوده بازدید میدانی از بیرون ملک به عمل آمد که با توجه به 
 پرونده هاي موجود در بایگانی فنی ، ساختمان فاقد پروانه و پایان کار می باشد

برابر نامه اشاره شده اعیان احداثی با قدمت سال 1375  و بر روي عرصه اي به مساحت  *-*
 660 متر مربع می باشد

 R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--*
به سطح 50 متر مربع به صورت سایبان فلزي  جدا ساز در محوطه جهت تامین   *-----*

 پارکینگ می باشد ( خارج تراکم )
 فاقد راه پله به بام می باشد *---*

کلیه متراژ ها تقریبی بوده که به جهت تعیین دقیق تخلفات نیاز به ارائه مدارك از  *----*
 سوي سازمان مربوطه می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ، 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 566.96  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/28 3/98/23498 تجدید 
نظر

پشت صدا  
وسیما بلوار 
چمران بن 
بست 
نوروزي

3-1-10012-10-1-0-0 132
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي  صادره ، 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 1025  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض  نسبت به راي  صادره ، 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 1397.6  2.5
 

3360000  , 1397 بناي غیرمسکونی غیرمجاز در 
کاربري مغایر

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره  167  مورخه 
96/11/11 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت 3 طبقه روي پیلوت 

 ودوباب مغازه بسطح تجاري 54/5 مترمربع
در 3 واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  928/45   مترمربع  
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري و بدون دیوارچینی مبلمان داخلی   است 

 وبا عنایت به اینکه تاکنون دیوارچینی داخلی
انجام نشده براساس نقشه اجرایی ارائه شده تصمیم به استفاده از کل طبقات بعنوان اداري ( 

 : کانون وکالي دادگستري ) رادارند  وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 69/7 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات مجاز ( اول الی سوم ) بسطح 209/1  مترمربع (  -2
 . هرطبقه 69/7  مترمربع )

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتراکم تعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح 288/16  -3
 . مترمربع

با توجه به تغییرات داده شده ودرصورت حذف مسکونی وتبدیل آن به اداري به ازاي هر   -4
25 مترمربع زیربنا نیاز به یکواحد پارکینگ بوده که براي سطح اداري فوق نیاز به 47 

 پارکینگ اداري و2  واحد پارکینگ تجاري
مجموعا نیاز به 49 واحد پارکینگ می باشد که 8  واحد آن رعایت وکسري تعداد 41 واحد 
 .  پارکینگ اداري وهمچنین بسطح 1397/6 مترمربع تبدیل بناي مسکونی به اداري دارند

ضمنا درزیرشیروانی انباریها حذف وبسطح 24/81 مترمربع کاهش بنا دارند  .حالیه 
 . درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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در خصوص تبدیل یک واحد دوبلکس در طبقات دوم و سوم به دو واحد مستقل 
(افزایش واحد از 2 به 3) پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد مشمول هیچ 
یک از تباصر ماده صد نبوده، فلذا با توجه به تأمین پارکینگ راي به ابقاء تعداد سه 
واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد. ضمنا نماینده قوه قضائیه (اقلیت ) با توجه به 
راي شماره 608 مورخ 92.3.26هیات عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص تبدیل 

واحد دوبلکس به دو واحد ، نظر به تخریب و اعاده به وضعیت پروانه دارند.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/09/03 3/98/23508 بدوي سرچشمه  
فلسطین خ 
حقیقی جو  
کوچه سوپر 
مارکت 
قلیزاده

3-2-10172-13-1-0-0 132
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/33 به تاریخ 97/04/02 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

 زیر بنا 490.73 متر مربع می باشد
ضمنا داراي پروانه ساختمانی اصالحی صادره به شماره 519947 به تاریخ 98/03/27 به  *-*

 صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیر بنا 538.64 متر مربع  می باشد
داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ  *--*

 1398/04/01 در مرحله اجراي سقف اول می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *---*

باستناد نقشه برداري ارائه شده به سطح 7.84 متر مربع کمتر از پروانه صادره  *----*
احداث نموده است

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*

رعایت پوشش نماي جانبی مناسب ( حلب رنگی ) می گردد *-------*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد *--------*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی  - 3 طبقه بر روي پیلوت *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی  - 3 طبقه بر روي پیلوت *---*

سطح اشغال مجاز :  70   % + 10% تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 77.74 % ------ استفاده کنونی  76.75

تراکم مجاز : 210% + 30 تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه  *---------*
% 119.92 % ------- استفاده کنونی  230.25

رعایت فضاي باز به سطح 0.4 متر مربع رعایت نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

 افزایش واحد از 2 به 3 واحد *------------*
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقه دوم و سوم از یک واحد   *--------------*

به دو واحد  واحد مسکونی مجزا  و زیر بنا واحد 102.42 متر مربع
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک ،  فاقد عقب نشینی  *---------------*

می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *----------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 محتویلت پرونده با عنایت به اینکه طبق گزارش شهرداري کاربري 
ملک s213 می باشد و این مجوز بنا به نامه رسمی،صرفاً براي اداره کل مورد استفاده 

قرار می گیرد و کل بناي احداثی در داخل تراکم قرار دارد، لذا راي به جریمه معادل 0.1
 ارزش معامالتی (تبصره 4)براي 4933.41 مترمربع  بمبلغ 1,756,293,960(یک 

میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  نود و  سه هزار و  نهصد و  
شصت) ریال صادر می گردد.

جریمه 4933.41  0.1
 

3560000  , 1394 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1398/08/11 3/98/23510 بدوي وزارت 
اطالعات 
استان 
گیالن

3-3-10411-562-1-0-0 132
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده   بر اساس  نامه اداره اطالعات  ( بپیوست )  و بهمراه نماینده  اداره محترم  
 بشرح زیر میباشد

طبق اظهار نظر حراست منطقه طی هماهنگی با اداره اطالعات  عرصه وضع موجود ملک 
  حدود 8200 متر مربع میباشد. و

طبق نامه و یا توجه به  اظهار نظر نماینده محترم اداره  مذکور قدمت اعیانات سال 1394 
بوده و  آخرین زیر بنا ها بشرح زیر میباشد .که صرفاً جهت استفاده کارکنان اداره محترم 

.قرار میگیرد
: استخر سر پوشیده  -1

طبقه همکف بسطح 1362/53 متر مربع  و طبقه اول ( بصورت  باشگاه بدنسازي)  410 متر 
 مربع

 ساختمان  سالن ورزشی -2
طبقه همکف 1314 و طبقه اول 205/94 و طبقه دوم 168/15 متر مربع

ساختمان اقامتی ( اداري- مهمانسرا) -3
طبقه همکف  داراي 4 واحد بمساحت 357/95 متر مربع بانضمام  ورودي  و راه پله 70/06 

 متر مربع
طبقه اول  داراي 4 واحد بمساحت 388/15 متر مربع بانضمام و راه پله بسطح  43/61 متر 

 مربع
طبقه دوم  داراي 2 واحد بمساحت 388/15 متر مربع بانضمام و راه پله بسطح  43/61 متر 

 مربع
 خرپشته بسطح 25/79 متر مربع بانضمام راه پله 26/32  متر مربع

اعیانات فوق از نوع اسکلت فلزي میباشد
ساختمان نگهبانی و پست برق بسطح 74/12 متر مربع از نوع اسکلت بتنی -4

ساختمان   جهت تاسیسات پمپ آب بسطح 55/03 متر مربع  از نوع اسکلت بتنی -5
با توجه به زیربنا   براي استخر شنا 35 عدد پارکینگ و براي  سالن ورزشی  18 عدد  

 پارکینگ و براي اقامتی ( مهمانسرا  )   6 عدد پارکینگ مورد نیاز میباشد
.که با توجه به محوطه پارکینگها در محوطه باز بنظر تامین میگردد

  R112   و مابقی در کاربري   S213  با توجه به طرح تفصیلی  قسمتی اعظم در کاربري
میباشد. که طبق آخرین  اصالحیه   دفترچه طرح تفصیلی ( مورخ 1398/08/08)  کاربري 

میباشد   S213 غالب مالك عمل میباشد که کاربري غالب آن
که بر این اساس  سطح اشغال مجاز 60% و سطح اشغال مورد استفاده 39/44 %  میباشد. کالً  

.داخل تراکم میباشد

132
5

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



کاربري  طرح  تفصیلی قدیم ( سال احداث ) بصورت قسمت عمده مسکونی با تراکم کم و  
.قسمت کمی بصورت ورزشی  میباشد

.از   مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد 

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-133353 مورخ 98.07.28 وبا 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 243.71 متر 

مربع بمبلغ 29,245,200(بیست و  نه میلیون و  دویست و  چهل و  پنج هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 243.71  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/26 3/98/23513 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

22  
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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 130,662,000(یکصد و  سی میلیون و  ششصد و  شصت و  دو 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد..

جریمه 72.59  1.5
 

1200000  , 1388 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 در اجراي تصمیم مورخه 97/9/24 کمیسیون ماده صد مبنی بر گزارش دقیق واعالم 
مقدار عقب نشینی از ملک مورد نظر ،  مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه 

 زمین
به مساحت عرصه حدود154/5   مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث 
بنا بصورت  یکباب ساختمان مسکونی 3 طبقه  برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 

1388
که قسمتی از آن درحد سفت کاري باقیمانده وقسمتی نیز قابل بهره برداري است  با نوع  

 : اسکلت بتنی وبرابر نقشه ارائه شده زیربناي آن شامل
 . همکف بصورت  پیلوت وراه پله بسطح 101/8 مترمربع  -1

تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد مسکونی با ارتفاع حدود 3 متر بازیربناي 60/26  -2
 . مترمربع

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 109/75  مترمربع -3
طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی با تراس مسقف بسطح 101/8 مترمربع  که از مقدار  -4
  فوق بسطح 9/67  مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت خیابان12متري آتی می باشد

. 
با توجه به ضوابط سال احداث براي 3 واحد مسکونی  نیاز به دو واحد پارکینگ بوده که   -5

. تعدادیکواحد آن رعایت و  کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند
ضمنا باتوجه  به خط پروژه پیوست به شماره 725  اصالحی جایگزین وانعکاس ملک برروي  
آن بسطح 12/2مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي  می باشد وبا توجه به 

 قرار گرفتن
سطح اشغال همکف 70% وطبقات 140% واز کل بناي احداثی   R112 باقیمانده ملک درپهنه
بسطح 243/71  مترمربع درحد تراکم و بسطح 72/59 مترمربع مازاد برتراکم  که از مقدار 

 فوق
بسطح 9/67 مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت خیابان 12 متري آتی می باشد .  مراتب 
  .  باتوجه به اخطاریه پیوست و  کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم 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 احداث بناي بدون مجوز مازاد بر 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 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 953,437,500(نهصد و  پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  سی و  
هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 500  2.5
 

162500  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/03 3/98/23518 بدوي جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام

3-3-10425-2-1-0-0 132
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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

462.18  0
 

162500  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی

(در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي 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 

118,427,625(یکصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  بیست و  هفت هزار و  ششصد و  
بیست و  پنج) ریال محکوم و اعالم می دارد.)

جریمه 1623.2  0.1
 

850000  , 1378
 , 1387
 , 1394

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش امالك فرماندهی انتظامی گیالن   باستحضار  می رساند.طی بازدید  بر 
اساس مشاهدات میدانی و مشاهدات بیرونی   بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي 

محمد خانی)
از  مجتمع ورزشی نیروي انتظامی  واقع در بلوار ولی عصر پشت هالل احمر  با توجه به   

.اطالعات  ارائه شده  و بازدید بصورت زیر میباشد
: مساحت عرصه آن حدود 6306/50 متر مربع  میباشد و شامل

اعیان یک طبقه با قدمت سال 1378  از نوع مصالح بنایی  بازیر بناي 291/70 متر مربع  با  -1
 قدمت سال 1378 که جهت قسمت دفتري و انبار  ورزشی میباشد

سوله ورزشی بمساحت حدود 1285/5 متر مربع  از نوع اسکلت فلزي با قدمت سال    -2
1387

 نگهبانی  با مصالح بلوکی با قدمت حدود سال 1387 با زیربناي  حدود 16 متر مربع -3
 نگهبانی با  مصالح بلوکی با قدمت سال 1394 با زیربناي حدود 30 متر مربع -4

در پشت سوله ورزشی در حال احداث یکباب ساختمان  بصورت 2 طبقه  که عملیات   -5
ساختمانی در حد  سفید کاري  از نوع اسکلت بتنی با قدمت سال 1397 میباشد که بنا به 

مسائل امنیتی ( با توجه به اظهارات نماینده اداره محترم)
از داخل ملک بازدید نگردیدو مساحت احداثی آن  توسط نماینده محترم نیز ارائه نگردید و 
بر اسا مشاهدات بیرونی و با توجه به نامه فرمانده انتظامی ( ردیف 15 جدول )مساحت اعیان  

کلی اعیان را 500 متر عنوان نموده است
( طبقه اول حدود 350 متر مربع و طبقه اول حدود 150 متر مربع) و گویا جهت استفاده 

.اداري ( نظامی - انتظامی)( با توجه به اظهار نظر نماینده محترم)  میباشد
.ضمناً در محوطه داراي زمین چمن  نیز میباشد

با توجه به عدم اطالعات    به دلیل مسائل امنیتی در خصوص ظرفیت  سالن ورزشی با توجه 
به عدم داشتن اطالعات در خصوص تعداد پارکینگ مورد نیاز  اظهار نظر نمیتوان نمود 

..منتهی  با توجه به محوطه باز   باقیمانده فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به خط پروژه 941 ( بپیوست  ) بسطح 462/18  متر مربع  از عرصه انعکاس داده شده 

بر روي خط پروژه در تعریض کوچه هاي 10 متري و 12 متري حد جنوب و شمال  قرار 
.میگیرد

که با توجه به مسائل امنیتی و عدم ارائه نقشه و سایت پالن وضع موجود در خصوص عقب 
.نشینی اعیان اظهار نظر نمیتوان نمود
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.سطح اشغال موجود 33/76 % میباشد و سطح اشغال مجاز  80% میباشد
.ورزشی تثبیت شده  میباشد   s212 با توجه به  طرح تفصیلی در کاربري
کاربري طرح تفصیلی  قدیم ملک  ورزشی میباشد (با توجه به سال ساخت)

قسمت اداري( نظامی - انتظامی) در حال احداث بصورت خارج تراکم و مابقی داخل تراکم 
.میباشد

شایان ذکر است که از بابت احداث اعیان  ذکر گردیده در بند 5 داراي گزارش غیابی میباشد 
که از بابت آن  داري تصمیم کمیسیون   محترم شعبه 4 مبنی بر بررسی مجدد تخلفات 

.ساختمانی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

شایان ذکر است که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره   ***
3/98/23518 مورخ 1398/09/03 میباشد که با توجه به سال احداث اعیانات   قیمت فرم 

 جریمه الیحه آن
. صحیح نبوده و قیمت اسکلت آن اشتباه درج  گردیده است

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
در خصوص اعتراض آقاي مهدي پیر لچه گورابی  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 3 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت توسعه بناي تجاري به مساحت 62.91 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي 

(تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ 
 780,084,000(هفتصد و  هشتاد میلیون و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.

جریمه 62.91  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/08/28 3/98/23526 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
امام حسین 
بعد از 

مسجد بن 
بست دوم
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در خصوص 4  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم 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  , 1398 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 احتراماً  پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  داراي **-**
.می باشد (s112) پروانه ساختمانی  بشماره 3/98/4 مورخ  1398/02/02 بصورت بازار قدیمی
که با توجه به عقب نشینی 36.8مترمربع (بیشتر از 30مترمربع)  کاربري ملک در **--**
مطابق طرح تفضیلی به بازار قدیمی (مطابق جدول شماره 16 صفحه m114   17 زمان پروانه از

. اصالحیه ابالغی طرح تفضیلی )تغییر کرده است
پروانه به صورت 5باب  مغازه با مساحت 151.37مترمربع و4 باب  پارکینگ و راهرو **--**

.مجموعا به مساحت 232/07مترمربع صادرگردیده است
پس از پروانه عالوه بر عقب نشینی زمان پروانه با توجه به خط پروژه اصالحی  **--**

شماره 1208 با توجه به ایجاد گره ترافیکی ناشی از تعدد واحدهاي تجاري و همچنین ایجاد 
 شرایط مناسب براي توقف و مراجعه مشتریان

با موافقت مالک مطابق مبایعنامه  اصالحی شماره  72298مورخ  98/04/31 به **--**
مساحت   11/20 مترمربع  دیگر عقب نشینی  براي ملک مذکور صادر گردیده است.( کالً 48 

متر مربع عقب نشینی )
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده  **--**

:ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري می باشد و موراد تخلف زیر مشاهده گردید
ساختمان داراي کاهش زیربناي کلی به مساحت 17.79مترمربع می باشد اما بخشی **--**

از مساحت 4 باب پارکینگ و راهرو زمان پروانه در مجموع 62.91متر مربع(12.91راهرو 
.مشاعی و 50مترمربع پارکینگ) به فضاي5 باب مغازه اضافه گردیده است

با توجه به تبدیل پارکینگ ها به مغازه 4واحد کسري پارکینگ تجاري **--**
دارند.(مساحت مغازه ها زیر 75متر مربع می باشد)

.سطح اشغال زمان پروانه 99.7% بوده که سطح اشغال موجود 96.71% می باشد**--**
رعایت ارتفاع مجاز(3.4متر) و بر اصالحی مطابق خط پروژه اصالحی شماره 1208   **--**

.گردیده است
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 مشارالیه 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 12.23 مترمربع، اضافه بنا در طبقات 
اول تا سوم هر یک به مساحت 7.97 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 

بناي مفید به مساحت 3.66 مترمربع ، مازاد انباري به مساحت 3.8 مترمربع، توسعه 
راه پله به بام به مساحت 8.94 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از 

ضریب  2 به یک برابر ارزش معامالتی راي به پرداخت جریمه به مبلغ  163,766,400
(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.می نماید.

جریمه 48.74  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/03 3/98/23527 تجدید 
نظر

بلوارچمران  
20متري 

باقري کوچه 
  دوم
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9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره  3/96/198 به تاریخ 96/12/16 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب مغازه به 

مساحت 34.11 و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 594.62 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.23 متر مربع  ( به صورت توسع بناي مسکونی - پیلوت ) -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 23.91 مترمربع ( هر طبقه به سطح 7.97 مترمربع  -2

(
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.80 مترمربع می باشد ( جهت محاسبه درآمدي 

(
توسعه راه پله به بام در به سطح 8.94 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در طبقات در مجموع به سطح 3.66  -4
 مترمربع

رعایت یک واحد پارکینگ تجاري و سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می کردد *----*

 رعایت سرویس بهداشتی 1/20 واحد تجاري در زمان پایان کار الزامی می باشد *-----*
رعایت حداکثر ارتفاع مغازه 3.40 و حداکثر ارتفاع پیولت 2.4 در زمان پایان کار  *------*

الزامیست

داراي گزارش ناظر ساختمان به صورت اتوماسیونی به تاریخ 98/05/13 در مرحله  *-*
 اجراي اسکلت می  باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به  کاهش نیافته است *--*

( M113 ناحیه اي و محله اي ) کاربري مجاز : محور هاي مختلط زیر منطقه اي *--*
( M113 ناحیه اي و محله اي ) کاربري موجود :  محور هاي مختلط زیر منطقه اي *---*

سطح اشغال مجاز :  60% -----  مورد استفاده زمان پروانه 59.96 % ------  *------*
% استفاده کنونی  74.23

تراکم مجاز : 240 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 196.94 %  *---------*
%------- استفاده کنونی  210.72
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رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ،  فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص احداث ساختمان دو طبقه روي پیلوت 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-141809 مورخ 97/08/12 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 95,042,900(نود و  پنج میلیون و  چهل و  دو هزار و  نهصد)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 306.59  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/03 3/98/23528 بدوي میدان  
ولیعصر - 
خیابان 
خرمشهر  
حافظ-جانبا
ز- بن هفتم

3-3-10153-95-1-0-0 13
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در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 374,929,500(سیصد و  هفتاد و  

چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 80.63  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت 173.5مترمربع که وضع موجود

مشتمل بر اعیان دو طبقه مسکونی بر روي پیلوت و راهرو در پشت بام بر روي **--**
عرصه باقیمانده به مساحت 164.60مترمربع می باشد(8.9مترمربع عقب نشینی شده است)

طبقه همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 120.15مترمربع  می **--**
.باشد

.طبقات اول و دوم هر کدام در یک واحد به مساحت 120.15مترمربع می باشد**--**
پشت بام به صورت راه پله به بام و راهرو مشاعی به مساحت 26.77مترمربع می **--**

.باشد
می باشد(70-100%) که  بر  r112 بر اساس طرح تفضیلی کابري عرصه مسکونی **--**
اساس عرصه باقیمانده 306.59مترمربع داخل تراکم و 80.63مترمربع مازاد بر تراکم می 

.باشد
.سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود 72.99% می باشد**--**

بر اساس خط پروژه شماره 703 فاقد عقب نشینی از گذر 10متري حد شمال می **--**
.باشد و رعایت بر اصالحی گردیده است

.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**
مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست متقاضی به حضور تقدیم **--**

.میگردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي بهمن ملکی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات هر طبقه به مساحت 38.84 
مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.89 
مترمربع و در طبقات  به مساحت 8.04 مترمربع و ادامه راه پله به بام بمساحت 2.11 

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 0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 519,724,800(پانصد و  
نوزده میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 206.24  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/14 3/98/23529 بدوي شهدا-25  
متري 
شمالی 

  -طالقانی

3-3-10135-10-1-0-0 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 گزارش حاضر بدون بازدید میدانی و بر اساس صورتجلسه مورخ 98/08/14 
کمیسیون ماده صد و صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي تهیه و تدوین شده است که گزارش 

ارسالی به کمیسیون ماده صد
:بشرح ذیل می باشد

احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  227 مورخه  "
91/8/30 می باشد که بااستفاده از مازاد برتراکم درحد 25% بسطح 40/12 مترمربع ومازاد 

برتراکم خارج از 25% بسطح
مترمربع بصورت 4  طبقه روي پیلوت در 8  واحد مسکونی بازیربناي کل  613/05   47/32 
مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  وبرابر نقشه برداري ارائه  شده 

 : برخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح38/84 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم  بسطح 155/36 مترمربع  ( هرطبقه   -2
 . بسطح 38/84 مترمربع )

 . افزایش بنا  در راه پله به بام  بسطح 2/11 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 1/89 مترمربع ودرطبقات بسطح 8/04 مترمربع  -4

. مجموعا بسطح 9/93 مترمربع به بناي مفید مازاد برتراکم
توضیح اینکه براساس بررسی به عمل آمده درمحل رعایت حداقل یکمتر راه عبور نفرروبراي 

 .   دستري به راه پله موجود بوده ودرنتیجه فاقد کسري پارکینگ می باشد
الزم به ذکر است که از بابت افزایش بنا درهمکف در حد بتن ریزي فنداسیون بسطح 38/93
 مترمربع برابر صورتجلسه مورخه 92/4/8 کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا 

 گردیده بو د که
" اجراي حکم انجام وپرونده نیز مختومه گردیده است
 . مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد 

13
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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 89,478,000(هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  

هفتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 395  0.1
 

960000  , 1393
 , 1395
 , 1397

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/04 3/98/23533 بدوي جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام- 
حارس

3-3-10425-3-1-0-0 13
32
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به مصوبه شماره 8616/1/3/34 مورخ 71.04.28 در خصوص ساختمانهاي 
احداثی قبل از سال 66 قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد 

ردتخلف 5400.65  0
 

65000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/04 3/98/23533 بدوي جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام- 
حارس

3-3-10425-3-1-0-0 13
32
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش امالك فرماندهی انتظامی گیالن   باستحضار  می رساند.طی بازدید    
بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي محمد خانی)  از  خانه هاي سازمانی نیروي انتظامی  

 واقع در بلوار ولی عصر پشت هالل احمر
با توجه به  اطالعات  ارائه شده  و اظهارات  نماینده  آن اداره محترم  و بازدید بصورت زیر  

.میباشد
مکان مذکور به عرصه بمساحت 9569/70 متر مربع میباشدو شامل 9  بلوك هاي ساختمانی 

در 56 واحد  وانباري در محوطه   با قدمت  حدود سال 1360 و یک حسینیه ( مسجد) 
   بانضمام سرویس بهداشتی

با قدمت سال 1397 و سایبان فلزي جهت پارکینگ حدود سال 1395 و نگهبانی و سرویس 
بهداشتی  با قدمت سال 1393بشرح زیر میباشد

شامل 5 بلوك  4 طبقه  با زیربناي کلی  3436 متر مربع  ( هر بلوك 687/20 متر مربع و  -1
 هر طبقه حدود 171/80 متر مربع) از نوع فلزي

شامل 4 بلوك  2 طبقه  با زیربناي کلی  1732 متر مربع  ( هر بلوك 433 متر مربع و هر  -2
 طبقه حدود 216/50 متر مربع)از نوع فلزي

 انباري از نوع مصالح  بلوکی با زیربناي حدود  24 متر مربع  -3
  قدمت اعیانات فوق طبق اظهار نظر نماینده  اداره محترم  حدود سال 1360 میباشد

نگهبانی   مجتمع بسطح حدود  16 متر مربع  و سرویس بهداشتی با زیر بناي حدود 6  -4
متر مربع  از نوع مصالح بلوکی با قدمت حدود سال 1393

داراي سایبان از نوع فلزي در محوطه با زیر بناي حدود  168 متر مربع  با قدمت حدود  -5
سال 1395

حسینیه ( مسجد  از نوع مصالح بنایی با کالف با زیربناي حدود 188 متر مربع  و   -6
سرویس بهداشتی از نوع بلوکی با زیربناي حدود 17 متر مربع ( جهت استفاده حسینیه ) با 

قدمت  حدود سال 1397
.میباشد

.که از بابت احداث موارد فوق مدرکی ( بالمانعی) ارائه ننموده اند
براي مسجد  به تعداد 2 واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد که در محوطه  باز تامین می گردد 

. و براي بلو کهاي ساختما نی با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به خط پروژه 941 بپیوست بسطح 208/65 متر مربع  از بر عرصه انعکاس داده روي  

.خط پروژه در تعریض کوچه هاي 12 متري و 10 متري و پخ دو گذر آنها میباشد
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که با توجه به مسائل امنیتی و عدم ارائه نقشه و سایت پالن وضع موجود در خصوص عقب 
.نشینی اعیان اظهار نظر نمیتوان نمود

.سطح اشغال موجود 8/62 % میباشد و سطح اشغال مجاز 30% میباشد
مجتمع مسکونی ) میباشد ) R122 با توجه به  طرح تفصیلی در کاربري

(کاربري طرح تفصیلی  قدیم ملک مسکونی تراکم زیاد میباشد (با توجه به سال ساخت
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده  و ضرورت ارجاع امر تعیین ارزش سرقفلی ( 
ارزش معامالتی ) به کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع کارشناسی صادر و پس 
از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر-144484-98/08/14 مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 15،202،500،000 ریال که مصون از اعتراض طرفین بوده، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی ( 

ارزش معامالتی )  به مبلغ 3,040,500,000(سه میلیارد و  چهل میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 2027  0
 

3300000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/17 3/98/23534 بدوي بلوار   
خرمشهر 
پشت 

دیواراطالعا
 ت

3-3-10411-75-1-0-0 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 مکان تعرفه شده   بدون بازدید میدانی و بر اساس  نامه اداره اطالعات  ( بپیوست )  و 
 اطالعات موجود در سیستم بشرح زیر میباشد

طبق اطالعات موجود در سیستم  سرا  برابر سند مالکیت افرازي بصورت یک قطعه زمین به   
.عرصه 2399مترمربع  میباشد  و براساس نامه پیوست  داراي اعیانات بشرح زیر میباشد

  ساختمان اداري یک طبقه بسطح 214/47 متر مربع  -1
ساختمان اداري 3 طبقه بانضمام خرپشته   بسطح کلی 1738/41 متر مربع ( همکف  -2
بسطح 644/26 متر مربع  و طبقه اول 619/40 متر مربع و طبقه دوم 390/82 متر مربع و 

طبقه خرپشته 83/93 متر مربع )
 ساختمان نگهبانی و پست برق بسطح 74/12 متر مربع -3

با توجه به زیربنا  41 مورد پارکینگ مورد نیاز میباشد که با توجه به محوطه،  در محوطه باز  
.پارکینگ ها تامیین میگردد

و مابقی ورزشی   ,G113 با توجه به طرح تفصیلی نیمی  از ملک  در کاربري پارکهاي عمومی
میباشد و کالً خارج از تراکم میباشد  S213 تثبیت شده

.برابر خط پروژه شماره 631 بپیوست  فاقد عقب نشینی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به اظهار نظر نماینده محترم اداره مذکور   سال وقوع تخلف سال 1394 صحیح 
میباشد

.مراتب جهت دستورات مقتضی تتدیم میگردد

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 در طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 380,432,000(سیصد و  هشتاد میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 61.36  2
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/08/27 3/98/23539 بدوي شهدا  
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-38-1-0-0 13
34

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 18.57  مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 28,783,500

(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 18.57  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 116 - 1394/12/05 بصورت 3.5 طبقه    -

 , در 2 واحد مسکونی با زیربناي  بهمراه انباري در زیرشیروانی
با زیربناي  کلی 389.79 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 2.22 متر   -

مربع ( در طبقات )و استفاده از 10% تشویقی آسانسور صادر گردیده ؛
. و یک بار مورخ 96/01/23 بشماره 463870 تمدید گردیده است -

در مرحله اجراي ستون طبقه همکف  برابر نقشه معماري (اجرایی) ارائه شده  بسطح حدود  -
 14 متر مربع داراي اضافه بنا بوده و بابت آن داراي راي جریمه کمیسیون ماده صد

 . و سوابق در واحد خالف میباشند  -
 . داراي گواهی عدم خالف بشماره  511281 - 97/07/08 میباشند  -

اکنون عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري بوده و برابر نقشه بردراي  -
 . ممهور ارائه شده داراي افزایش بنا بشرح زیر میباشد
 % سطح اشغال مجاز 50%   - تراکم مجاز طبقات 120 -

 % مورد استفاده ؛ همکف 59.69 %   - طبقات  165.88 -
 . کاهش بنا در همکف نسبت به راي کمیسیون بسطح 1.13 متر مربع -

افزایش بنا خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم  مجموعا بسطح 38.61 متر مربع (هر  -
 طبقه بسطح 12.87 متر مربع )

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید  در همکف بسطح 4.90 متر مربع . طبقات اول تا سوم  -
 هر کدام بسطح 5.95 متر مربع . (عرض راه پله در دو طرف 1.03 و 1.06 متر میباشد )

 . افزایش واحد مسکونی بصورت تبدیل طبقه سوم به یک واحد مجزي  -
 . یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -

بدلیل حذف آسانسور در اجرا داراي اضافه بنا خارج از تراکم مربوط به زمان پروانه بسطح  -
 . 16.35 مترمربع میباشند که مشمول اخذ عوارض درآمدي میگردد

اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 18.57 متر مربع . ( بسطح 16.35 متر مربع  -
 از مقدار فوق مربوط بدلیل حذف تشویقی آسانسور است  )

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد  -
----------------------------------------

در خصوص موارد  فوق  داراي راي جریمه و در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی راي  -
به اعاده به وضع سابق  محکوم گردیده که اقدام به اجراي راي نموده اند با احداث راه پله 

 داخلی طبقه دوم و سوم به یک واحد دوبلکس تبدیل
 گردیده است . (مجمو بنا سه طبقه در دو واحد مسکونی ) -
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با توجه به سطح بناي مفید مسکونی طبقه دوبلکس  (بیشتر از 180 متر مربع است ) نیاز   -
 . به دو واحد پارکینگ بوده که رعایت میگردد

درخصوص عدم رعایت نورگیري ، شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید. ردتخلف  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو 1398/09/02 3/98/23541 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی  کوچه  
گلستان - 
دومین 

فرعی سمت 
راست 
-دومین 
 پالك

3-1-10205-500-1-0-0 13
35

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 ي مازاد بر تراکم ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.5
 به یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  189,360,000(یکصد و  
هشتاد و  نه میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.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  با اخذ تعهد ثبتی می 

باشد

جریمه 64.8  1
 

700000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 احتراماً مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 
101/90  متر مربع با توجه به مدارك موجود در بایگانی  مساحت وضع موجود  بسطح  95/18 

 متر مربع میباشد
که با توجه به سوابق موجود از بابت احداث  بنا  بسطح 78/43 متر مربع ( بصورت پیلوت 

)در حد ستون  همکف ( بدون اجراي سقف)  داراي راي کمیسیون ماده 100 و پرونده مختومه 
   میباشد

و  در حد اجراي سقف اول (بصورت تیرچه بلوك و فاقد سربندي) بوده داراي بالمانع   
 3/33/507892 مورخ 1396/08/14  میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد و همکف بصورت بک واحد مسکونی 
میباشد

طبق پالن معماري ارائه شده داراي مغایرت بشرح زیر میباشد
اضافه بنا بصورت   سرویس بهداشتی  وحمام بمساحت 4/80 متر مربع -

 تبدیل  همکف  به یکواحد مسکونی بسطح 60 متر مربع -
با  شرط نصب درب کرکره اي برقی   در زمان اتمام عملیات ساختمانی  پارکینگ مورد  -

. تایید  میباشد
.در حد جنوبی  رعایت حداقل ابعاد نور گیر نمیگردد لیکن فاقد اشرافیت میباشد -

.با توجه به خط پروژه بشماره 2437 بسطح 7/52 متر مربع از اعیان در تعریض میباشد
.حالیه متقاضی درخواست  موقعیت مکانی را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضورتقدیم میگردد

13
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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 نقض راي 

بدوي، 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 493,264,800(چهارصد و  نود و  سه میلیون و  دویست و  
شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.87  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 3/98/23560 تجدید 
نظر

فلسطین  
کوچه 

مجتمع الله 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-105-1-0-0 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/161 مورخ 97/12/11 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 6 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی) به زیربناي 688/35 متر مربع

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد و  پروانه صادره  اعتبار  
دارد حالیه برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
در همکف بسطح 0/1 متر مربع کاهش زیربنا دارد همچنین بمساحت 0/38 متر مربع از -1

فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 93/21 متر مربع (هر -2

طبقه بسطح 31/07 متر مربع) می باشد
در زیرشیروانی بمساحت 4/28 متر مربع توسعه بنا دارد -3

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی  -4
پس از اجراي کامل ساختمان (نصب درب ها،کف سازي و ...)در زمان پایانکار انجام خواهد 

پذیرفت
ناظر ساختمان طی گزارش شماره 3653 مورخ 98/04/25 تخلف ساختمانی ملک را به  -5

.شهرداري اعالم نموده است
فضاي سبز اجرا نشده است بدیهی است اجراي کامل آن مطابق نقشه هاي ارائه شده در -6
زمان پروانه الزامی بوده همچنین با توجه به عدم تغییر در تعداد واحد هاي مسکونی و 

 زیربناي همکف
فضاي باز مورد نیاز مطابق پروانه صادره رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 62/93% و سطح اشغال موجود برابر با 62/90% می باشد -7
مقدار تخلف انجام گرفته بیش از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد -8

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم 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 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ258,648,000(دویست و  پنجاه 

و  هشت میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 663.2  3
 

130000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/04 3/98/23561 بدوي رشت 
خیابان 
کیژده 
روبروي 
گلزار 
شهداء 
منازل 

سازمانی 14 
 واحدي

3-3-10303-5-1-0-0 13
37

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 19,448,000(نوزده میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 1496  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 باستحضار می رساند برابر نامه شماره 565/170/222/ز م به تاریخ 98/06/20 مجري 
طرح هاي عمرانی سپاه قدس گیالن  و ثبت شده در دفتر اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
به شماره 109013 به تاریخ 98/06/24 مبنی بر تصویه بدهی عوارض شهرداري از محل تبصره 
5 بند و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بودجه 1398 در خصوص اطالعات و جزئیات منازل 
سازمانی ، از یک قطعه زمین مشتمل بر چهار بلوك ساختمانی مجزاي از هم  و در  28 واحد 

: مسکونی
 بلوك اول و چهارم به صورت سه طبقه بر روي همکف ( واحد مسکونی ) -1

 بلوك دوم وسوم به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت -2
که در اختیار سپاه پاسداران بوده بازدید میدانی از بیرون ملک به عمل آمد که با توجه به 

 پرونده هاي موجود در بایگانی فنی ، ساختمان فاقد پروانه و پایان کار می باشد
برابر نامه اشاره شده اعیان احداثی با قدمت سال 1373 و بر روي عرصه اي به مساحت  *-*

 1271 متر مربع می باشد
 R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--*

: ( 3 طبقه بر روي پیلوت ) واقع شده است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 55 % ---- مورد استفاده : 37.76 -1

 همکف در کل به سطح 480 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % ---- مورد استفاده : 132.18 -2

در طبقات به سطح 1016 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  663.20 متر مربع  *-*
به صورت خارج تراکم می باشد  (مساحت راه پله در طبقات به سطح تقریبی 12مترمربع در 

هر طبقه)
برابر ضوابط سال احداث بنا مالک ملزم به تامین 18 واحد پارکینگ بوده  است که با  *--*

 توجه به عدم امکان ورود به ملک قابل اظهار نظر نمی باشد
کلیه متراژ ها تقریبی بوده که به جهت تعیین دقیق تخلفات نیاز به ارائه مدارك از  *---*

 سوي سازمان مربوطه 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 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 934,819,200(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  
هشتصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 139.11  2
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23571 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

خرمشهر 14
   متري الله

3-3-10411-61-1-0-0 13
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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 و 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 
482,664,000(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار ) 

ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 287.3  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص عدم 
رعایت دو متر عقب ساز ي در طبقه چهارم به مساحت 30.44 متر مربع با   ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان ، جریمه بمبلغ 204,556,800(دویست و  چهار میلیون 
و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 30.44  2
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 202 به تاریخ 
93/12/28

می باشد که  به صورت 4/5 طبقه  در 14 واحد مسکونی  و زیر شیروانی بصورت  انباري  با 2 
 متر عقب سازي در  طبقه 4 با زیر بنا 1635/24

متر مربع با سقف تراکم اعطایی بسطح  287/30 متر مربع  صادرگردید است وداراي سوابق 
. تمدید مرحله اول به تاریخ 94/12/05 و مرحله دوم به تاریخ95/12/10می باشد

.عملیات ساختمانی همکف در حد شروع سفید کاري و طبقات در حد سفید کاري میباشد
طبق نقشه برداري تفکیکی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) ارائه شده 

.موارد زیر مشاهده گردید
 اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 12/29 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  تا سوم بسطح  79/59 متر مربع ( هر طبقه 26/53 متر مربع) -2
اضافه بنا در طبقه چهارم  بسطح 56/97 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 30/44 متر   -3

مربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد )
  افزایش بنا در زیر شیر.انی بسطح 20/70 متر مربع -4

با توجه  به اینکه  مساحت برخی از انباري ها  در زیر شیروانی  بیش از 5 متر مربع میباشد  
بسطح  17/03 متر مربع   داراي  اضافه بناي درآمدي ( مشمول تراکم ) میباشند

با توجه به تخلفات زیربنایی صورت گرفته  بیش از 5% زیربناي پروانه صادره  بسطح   -5
.287/30 متر مربع داراي تخلف سقف تراکم اعطایی ( خارج تراکم) میباشد

تعداد واحدها  از 14 واحد به 13 واحد کاهش یافته است ( در طبقه سوم از 4 واحد به 3  -6
واحد کاهش یافته )  و رعایت پارکینگ مطابق پروانه میگردد

سطح اشغال مجاز  بر اساس پروانه صادره 54/93%  ( به کسر راه پله و سایه کنسول  -7
.جهت تامین پارکینگ) بوده و سطح اشغال موجود 59/31% ( به کسر راه پله ) میباشد

.درب هاي پارکینگ و دیوار چینی پیرامونی ملک  در زمان بازدید صورت نپذیرفته است *
نماي  سمت  غرب بصورت حلب براق و نماي سمت شرق بصورت سیمان کاري سیاه  *
میباشد که رعایت  نما سازي ها با توجه به ضوابط سیما و منظر در زمان پایانکار الزامی 

 .میباشد
رعایت حداکثر ارتفاع 2/40  متر در پیلوت و رعایت   فاصله ستونها   طبق  ضوابط و  *

مقررات پارکینگ  و نیز دیوار چینی پیرامونی ملک مطابق  پروانه صادره و حدود ابعاد سند  
.در زمان  پایانکار الزامی است

ضمنا با توجه به فرم پیشرفت عملیات و پالن معماري گویا ناظر سازه ساختمان تغییر یافته 
است
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.وفاقد گزارش ناظرین  ساختمان میباشد  
.حالیه متقاضی درخواست  گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت  دستور تقدیم می گردد
که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون  تجدید نظر 3/98/23571 مورخ   ****

.1398/09/18  مبنی بر جریمه میباشد
.مراتب   با توجه  به تکمیل فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم هریک به مساحت 13.63 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 

190,138,500(یکصد و  نود میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 40.89  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 3/98/23572 بدوي شهدا ي  
اسالم - 
کیژده  6 

متري-ك14

3-3-10181-18-1-0-0 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/122 به تاریخ 97/09/28 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 264.09 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سقف و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 13.63 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم  در مجموع به سطح 27.26 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

13.63 مترمربع )

 داراي گزارش ناظر ساختمان  به صورت اتوماسیونی به تاریخ 98/06/21 می باشد *-*
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت تعداد پارکینگ می گردد *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

رعایت نماي جانبی مناسب ( پوشش حلب رنگی ) در زمان پایان کار الزامی می  *------*
 باشد

 ( دو طبقه بر روي پیلوت ) R112  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 ( دو طبقه بر روي پیلوت ) R112  - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز : 70 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 69.97 % ------  *------*
% استفاده کنونی  81.50

تراکم مجاز : 140 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 139.95 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  163

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک ،  فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 4.42 مترمربع، و توسعه زیر 

شیروانی به مساحت  22.71 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 126,154,500(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و 

 پنجاه و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 27.13  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23573 بدوي کمربندي 
خرمشهر 
انتهاي 

 کوچه گیل
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/66 به تاریخ 97/05/14 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 642.01 مترمربع می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 515997 به تاریخ 97/0814 در مرحله سقف اول  *---*

و بدون افزایش بنا می باشد
در خصوص افزایش بنا در در مرحله اتمام سفت کاري داراي سوابق گزارش و  *-------*

آراي کمیسیون ماده صد به شرح ذیل  بوده که به صدور گواهی عدم خالف به شماره 
519502 به تاریخ 98/05/20 منجر گردید

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 17.05 متر مربع که از این مقدار به سطح 4 متر مربع  -1
سرویس بهداشتی احداثی جداساز در حیاط خلوت سراسري ضلع شمال می باشد

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 26.10 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
13.05 مترمربع )

: حالیه مجددا با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي توسعه بنا به شرح ذیل می باشد
توسعه بنا همزمان ساز در همکف به صورت تغییر سرویس بهداشتی به موتورخانه ( با  -1

 توجه به احداث استخر روباز در حیاط ) به سطح 4.42 متر مربع
 توسعه انباري در زیر شیروانی به سطح 22.71 متر مربع -2

برابر ضوابط زمان صدور پروانه ، رعایت 16 متر مربع فضاي باز می گردد *--*
رعایت 4 واحد پارکینگ برابر ضوابط ( به صورت دوبل) براي هر واحد مسکونی با   *----*

توجه به مساحت بیش از 180 مترمربع  می گردد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*

رعایت نماي جانبی مناسب ( حلب رنگی ) الزامیست *------*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط الزامیست ( یک لنگه درب به  *-------*

طول 4 متر )
فضاي سبز رعایت نمی گردد  *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

( در خصوص موتورخانه به سطح 8.49 متر مربع در گزرشات گذشته ، فاقد محاسبات 
درآمدي می باشد )
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( گزارش جهت بروز رسانی - عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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 کارشناسی253565 شماره  97.12.25مورخ معادل 68,586,000
(شصت و  هشت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 16.33  0
 

3100000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1398/09/23 3/98/23580 تجدید 
نظر

کوي  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت  بن 

بست 6
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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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی به صورت یک طبقه بر روي یک 
 واحد در همکف ( سوئیت ) در 3 واحد مسکونی می باشد

 :  ملک متشاکی *--*
برابر سند ارائه شده به پالك ثبتی 7578 باقیمانده / 77 یک واحد مسکونی در همکف قطعه 
سوم تفکیکی به مساحت 101.64 متر مر مربع بانضمام یک باب پارکینگ اختصاصی قطعه 

چهارم به مساحت 33.73 متر مربع می باشد
مالک اقدام به تبدیل بخشی از واحد مسکونی به سطح 16.33 متر مربع به یک باب  *---*
مغازه ( پیرایش مردانه ) و تبدیل پارکینگ اختصاصی به یک باب مغازه ( تهیه غذاي بیرون 

بر ) به مساحت 29.38 متر مربع با قدمت سال 1393 نموده اشست
برابر ضوابط داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري  ( یک واحد به دلیل احداث در  *----*
مسکونی و 2 واحد به دلیل احداث بر روي پارکینگ مسکونی اختصاصی و حذف آن ) می 

 باشد

: شاکی
مالک پالك هاي ثبتی 77/20358  یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول به مساحت 41.27 
متر مربع و پالك ثبتی 77/20357 یک واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت 104.30 متر 

 مربع می باشد
شاکی شکایتی علیه متشاکی مبنی بر احداث دو باب مغازه بدون مجوز و تخریب  *----*
بخشی از راهروي مشترك در همکف و نیز استفاده از فضاي مشاعی به عنوان محوطه 

کارگاهی  ( آشپز خانه ) به شهردراي ارائه نموده است

ملک مذکور فاقد عقب نشینی می باشد *-----*
در خصوص تخلف  مذکور داراي راي بدوي به شماره 3/97/21925 به تاریخ  *-------*

97/09/20 مبنی بر تخریب می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------*
در خصوص موارد مذکور داراي راي بدوي مبنی بر تخریب به شماره 3/97/21925 به تاریخ 

 97/09/20 می باشد
: با توجه به طرح مجدد موضوع در شعبه تجدید نظر ،اعضا کمیسیون *---*
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در خصوص یک باب مغازه به مساحت 16.33  متر مربع در خواست تعیین ارزش سرقف و   -1
 ارجاع بهع کارشناس رسمی دادگستري

در خصوص مغازه دوم به مساحت 29.38 متر مربع در پرسشی مبنی بر اینکه آیا این   -2
مغازه به حالت قبل ( پارکینگ مسکونی ) اعاده به وضع گردد ، خواستار رسیدگی به  تعداد 

 کسري پارکینگ نموده اند

در پاسخ به سوال مطرح شده ، الزم به توضیح می باشد اگر مغازه به وضع سابق اعاده گردد ، 
2 واحد کسري پارکینگ تجاري حذف می گردد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی و پاسخگویی به تصمیم  کمیسوین ماده صد به شماره 
 3/98/22678 به تاریخ 98/07/07 به حضور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي امیر علی شبخیزي  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 1.75مترمربع ،احداث انباري در زیر شیروانی بمساحت 13.20 مترمربع ، 

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 8.22 مترمربع و 
در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 8.79 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 89,174,400(هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 53.08  0.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/09/05 3/98/23584 بدوي بلوار امام  
خمینی- ك 
جعفري 
مذهب  
نبش بن 

بست 4 تري
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/93 به تاریخ 97/07/11 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 658.86 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 1.75 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  به سطح 5.25 مترمربع ( هر طبقه به سطح 1.75 مترمربع  -2

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.22  متر مربع و  -3

طبقات در مجموع  به سطح 24.66 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 8.22 مترمربع )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  -4

 انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 13.20 مترمربع می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره به تاریخ 98/04/31 به در مرحله شروع کار می  *-*
 باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

رعایت نماي جانبی با پوشش مناسب می گردد *----*
رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد  *-----*

رعایت فضاي سبز به میزان 10 متر مربع براي هر واحد مسکونی با توجه به  *------*
  نقشه هاي ارائه شده نمی گردد( در مجموه به سطح 19 متر مربع رعایت می گردد )

رعایت فضاي باز ( 20 متر مربع  بازاي هر واحد )  می گردد *-------*

  R 121 - کاربري مجاز : مسکونی - 3 طبقه روي پیلوت *--*
  R 121 - کاربري موجود : مسکونی - 3 طبقه روي پیلوت *---*

سطح اشغال مجاز : 55 % ------ مورد استفاده زمان پروانه : 54.96 %   *------*
% ------ استفاده کنونی  59.31

تراکم مجاز : 165 % ------ مورد استفاده زمان پروانه  164.88 %    *---------*
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% ------ استفاده کنونی  178.70
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک ،  فاقد عقب نشینی می باشد *----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد  *------------*
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 اضافه بنا در همکف و طبقه به مساحت 1.7 مترمربع، افزایش بنا به صورت یک 
چشمه اتاق در خرپشته به مساحت 9.8 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 17,825,000
(هفده میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.5  0.5
 

3100000  , 1397
 , 1398

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/10/08 3/98/23589 بدوي  
بلوارخرمشه
ر  انتهاي 

نسترن کوي 
اساتید 

قطعه 72

3-3-10487-57-1-0-0 134
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توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 243 مورخه  
92/10/18 می باشد که بصورت 1/5 طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي کلی 182/30 متر 

مربع صادر گردیده
 وگواهی عدم خالف به شماره 515350  مورخه 97/7/26 دریافت نموده

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وداراي رمپ نامتعارف به سمت معبر خاکی می باشد 
ودامنه سربندي بصورت ناودانی ونماي جانبی با ایزوگام براق وارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 

 2/6 متر افزایش و
اجرا شده . وبا عنایت به سایت نقشه برداري وپالن معماري ارائه شده نسبت به پروانه صادره  

 . داراي
 . در همکف و طبقات  بسطح 1/7  مترمربع دارند ( هرطبقه 0/85 مترمربع ) -1

افزایش بنا بصورت یک چشمه اتاق در خرپشته بازیربناي 9/8  مترمربع حالیه درخواست  -2
صدور گواهی پایانکار رادارد ضمنا سطح اشغال همکف 50% ورد استفاده 47/22% وتراکم 

 %طبقات 100
.مورد استفاده 52/66%  مراتب جهت دستور تقدیم 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 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 119.86مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري و با توجه به  ارائه گواهی استحکام بنا 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 25,170,600(بیست و  پنج میلیون 
و  یکصد و  هفتاد هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم میداردضمناً در خصوص عقب 

نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 
شهرداري انجام گیرد.

جریمه 119.86  0.1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23593 بدوي بلوار 
ولیعصر  خ 
هالل احمر   
هالل 4  بن 

بست 
اعتمادي

3-3-10457-27-1-0-0 134
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده عبارت است 
از یک قطعه زمین نسقی بمساحت  عرصه 221 متر مربع که

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 221/31 متر مربع می باشد و 
 مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان ویالیی

یک طبقه با اسکلت بلوکی (بهمراه شناژ هاي افقی و قائم) به زیربناي 119/86 متر مربع در 
محدوده ملک نموده است

باستناد خط پروژه شماره 1075 پیوست بمساحت 9/82 متر مربع از عرصه ملک در مسیر 
تعریض معبر 10 متري حد شمال قرار دارد

سطح اشغال مجاز برابر با 65% و تراکم مجاز برابر با 80% می باشد همچنین سطح اشغال 
موجود برابر با  56/67% می باشد و بر این اساس کل بنا بصورت داخل تراکم می باشد

ضمنا قدمت بناي احداثی حدود یک سال می باشد
همچنین با عنایت به تامین یک واحد پارکینگ در فضاي باز فاقد کسري پارکینگ می باشد
مراتب بپیوست گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر ساختمان جهت پاسخگویی به 

تصمیم کمیسیون محترم ماده صد
.بحضور ایفاد می گردد

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 
بناي احداثی خارج از تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 209,808,000(دویست و  

نه میلیون و  هشتصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.12  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/12 3/98/23598 تجدید 
نظر

فلسطین  
 چمران

3-1-10025-30-1-0-0 134
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
 , مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت زمین نسقی بمساحت 63 متر مربع  -

که بدون مجوز اقدام به احداث بنا با سازه بتنی و قدمت سال جاري (98) بر روي آن نموده  -
. اند که عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف اول (همکف ) میباشد

برابر کروکی نقشه بردراي  ارائه شده داراي عرصه بمساحت 59.04 متر مربع  و اعیان تا  -
 . اینمرحله بسطح 45.12 متر مربع است

 . با توجه به مساحت عرصه (کمتر از 74 متر مربع است ) کل اعیان خارج از تراکم میباشد -
 . برابر خط پروژه پیوست بشماره 534  کوچه بصورت بن بست 4 متري و فاقد عقب نشینی -

 . با توجه به مرحله ساختمانی  در اینمرحله فاقد کسري پارکینگ -
مراتب بپیوست ابالغیه توقف عملیات ساختمانی ناحیه سه جهت صدور دستور تقدیم   -

 . میگردد
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5

با توجه به محتویات پرونده و مفاد نظر به کارشناس و دفاعیات موثر مالک ضرورتی بر 
قلع بنظر نمی رسد لذا با نقض دادنامه بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث یک طبقه مازاد و توسعه راه پله به بام با ضریب 
2برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 666,686,000(ششصد و  شصت و  شش 

میلیون و  ششصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 107.53  2
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/10/03 3/98/23605 تجدید 
نظر

رشت  
خیابان 
شهدا  12 
متري 
پاستور  
کوچه 
پاستور  
پالك 21

3-3-10102-4-1-0-0 134
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در خصوص  افزایش تعداد مغازه ، نظر به اینکه صرف افزایش 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  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

. حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا بر خالف  نظر 
اعضاي کمیسیون بدوي ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با نقض راي بدوي و با 

توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 
ش ر-159543-98.09.06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 

1.494.350.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 298,870,000(دویست و  نود و  هشت 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 30.9  0
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نظریه کارشناسی و دفاعیات مالک دادنامه بدوي در خور تائید نبوده و با 
نقض دادنامه بدوي 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/03 3/98/23605 تجدید 
نظر

رشت  
خیابان 
شهدا  12 
متري 
پاستور  
کوچه 
پاستور  
پالك 21

3-3-10102-4-1-0-0 134
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
: صادره به شماره 3/97/155 به تاریخ 97/12/04 به صورت

طبقه بر روي یک باب مغازه و در 1 واحد مسکونی با زیربناي 199.86 مترمربع با رعایت   1.5
1 متر عقب سازي از سمت معبر  می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به توسعه بنا با رعایت 1 متر عقب سازي از پوسته   *---*
بنا نموده است ، عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد *----*
 توسعه مسکونی در همکف به سطح 11.07 متر مربع -1

 تبدیل یک واحد تجاري به دو واحد -2
یک باب مغازه به مساحت 22.77 متر مربع : 2-1
 یک باب مغازه به سطح 32.33 متر مربع : 2-2

 توسعه بنا در طبقه اول به سطح 19.83 متر مربع -3
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به سطح 103.88 متر مربع -4

 توسعه راه پله به بام به سطح 3.65 متر مربع -5
در زمان دریافت پروانه داراي سابقه خریداري یک واحد پارکینگ تجاري می باشد که  -6

: برابر وضع موجود
 داراي یک کسري پارکینگ تجاري : 6-1

رعایت 2 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
داراي گزارش ناظر ساختمان برابر برگه شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/02/11  *-*

 می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

 M114 کاربري مجاز : محور هاي خدماتی محله اي - زیر محله اي *--*
  M114 کاربري موجود :  محور هاي خدماتی محله اي - زیر محله اي *---*

سطح اشغال مجاز :  75 % + 10 % تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 72.28 % ------ استفاده کنونی  92.09

تراکم مجاز : 150 % + 10 تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
 % زمان پروانه 124.02 % ------- استفاده کنونی  233.09

رعایت فضاي باز  و سبز نمی گردد *----------*
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک  فاقد عقب نشینی می باشد *-----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد ( شعبه 1 ) در خصوص متراژ  *--*
مغازه ها به حضور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي حمید رحیم پور  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول هر طبقه به مساحت 0.85

مترمربع، اضافه بنا در خرپشته (بصورت یک چشمه اتاق)  به مساحت 9.52 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 17,391,000(هفده میلیون و  سیصد و  نود و  

یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.22  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23606 بدوي  
خرمشهر-
12متري 
دوم- 

انتهاي ك 
نسترن  8
متري دوم

3-3-10491-13-1-0-0 134
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید   پروانه ساختمانی بشماره 61 مورخه   94/09/16  بصورت 1/5   -

 . طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي  کلی 182/58 متر مربع صادر گردیده است
در مرحله  نازك کاري  گواهی عدم خالف به شماره 515355  مورخه 97/8/9 دریافت   -

 . نموده  است
 . عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند  -

 در خصوص افزایش بنا ؛ -
درهمکف وطبقه اول بسطح 1/7 مترمربع افزایش بناي مازاد برتراکم دارند ( هرطبقه   -1

 . 0/85  مترمربع )
. افزایش بنا درخرپشته بصورت یک چشمه اتاق بسطح 9/52  مترمربع  -2

 . داراي سوابق در واحد خالف میباشند -
 . داراي رمپ نامتعارف به سمت معبر میباشد  -

نماي جانبی حد شرق که  متصل به پالك بایر همسایه است  با ایزوگام براق اجرا شده است -
  . 

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
.مراتب جهت صدور تقدیم میگردد  -

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 به شرح اضافه بناي مسکونی 
در طبقه اول به مساحت 106 مترمربع (داخل تراك )، 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-154451 مورخ 98/08/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

19,080,000(نوزده میلیون و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 106  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 3/98/23607 بدوي متري  25 
شمالی 

-دافساري 
نبش 

 طالقانی

3-3-10135-1-1-0-0 134
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در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري  به مساحت 5.11 مترمربع به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 5,044,536(پنج میلیون و  چهل و  چهار هزار و  پانصد و  سی و  شش)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 5.11  3
 

329063  , 1385 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 180,000,000

(یکصد و  هشتاد میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 50  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص توسعه مسکونی در همکف به مساحت 4 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

14,400,000(چهارده میلیون و  چهارصد هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 4  2
 

1800000  , 1397 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده مطابق سند مالکیت بصورت یک باب خانه مشتمل بر دو **--**
باب مغازه بمساحت عرصه190/12مترمربع که ازبابت   106مترمربع زیربناي مسکونی

و سه باب مغازه بمساحت 37.9مترمربع  داراي بالمانع از شهرداري  **--**
91/6/8میباشند .بشماره3/33/66859

.طبق خط پروژه687جدید فاقد عقب نشینی از  پخ دو گذر 10و 12 متري  می باشد**--**
سه باب مغازه فاقد بالکن از حد غرب به شرق قصابی -میوه فروشی و سبزي **--**

.فروشی می باشد
.داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 512631مورخ 97/03/22 می باشد**--**

در بازدید از ملک مشاهده گردید مالک اقدام به توسعه بدون مجوز ساختمان **--**
مسکونی به  صورت  مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 4مترمربع با قدمت سال 97 نموده 

.است
با توجه به ارائه نقشه برداري تفکیکی به مساحت 5.11مترمربع اضافه بناء  **--**

.همزمانساز در اعیان سه باب مغازه با قدمت سال 1385 دارند
اضافه بناء داخل  تراکم در طبقه اول به مساحت 106مترمربع**--**

کل اعیان احداثی مسکونی دو طبقه در یک واحد می باشد و مساحت آن بیشتر از **--**
.180مترمربع می باشد  بنابراین  دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--**
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي مسکونی  
بدون مجوز به مساحت 54.63مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و تایید کارشناس 

رسمی به شماره 133173 مورخ 98.7.25 در خصوص استحکام بنا ،   مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 111,445,200(یکصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  
پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک 
با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 54.63  2
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23608 بدوي  
سرچشمه-
حق شناس  

ستاره

3-2-10171-390-1-0-0 134
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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 38,250,000(سی و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک قطعه زمین فاقد مساحت 
 می باشد

برابر نقشه برداري عرصه ملک به سطح 317.14 متر مربع که مالک اقدام به اجراي  *--*
: تیغه آجري در وسط عرصه ملک نموده و عرصه به دو قطعه به شرح ذیل تبدیل گشته است

یک قطعه به مساحت 217.12 متر مربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی مسکونی با  -1
 مساحت اعیان 139.84 متر مربع با قدمت سال 1343 باستناد فیض برق ارائه شده

یک قطعه به مساحت 100.02 متر مربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی مسکونی با  -2
 مساحت اعیان 54.63 متر مربع باقدمت سال 1392

برابر ضوابط  اعیان جدید به صورت خارج تراکم و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *---*
مسکونی به جهت اعیان جدید می باشد

در خصوص اعیان قدیمی داراي بالمانع به شماره 3/33/13132 به تاریخ  *----*
  75/05/28 از شهرداري می باشد

باستناد  خط پروژه شماره 2295 به سطح 46 متر مربع از ملک در تعریض واقع  *----*
 شده که از این مقدار به سطح  32 متر مربع از اعیان می باشد

مالک درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه  را دارد *-----*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

*-------------------------------------------*
احتراما در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیسیونم اده صد به شماره ش ر - 66971 - 1398 به 
تاریخ 98/04/24 مبنی بر مشخص نمودن میزام عقب نشینی اعیان قدیم و جدید ، الزم به 

: توضیح می باشد
برابر خط پروژه شماره 2295 از میزان عقب نشینی به سطح 46 متر مربع ، به سطح 14.25 
متر مربع از اعیان احداثی جدید و به سطح 17.75 متر مربع از اعیان قدیمی و به سطح 14 

 متر مربع از عرصه می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور به حضور تقدیم می گردد
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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 و ارائه گواهی استحکام بنا از کارشناس رسمی دادگستري 

146322 مورخ 98.08.19 و تایید استحکام در زمان صدور راي و براي مدت 3- 4 سال 
 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 412,500(چهارصد و  دوازده 

هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/07 3/98/23621 رسیدگ
ي 

 مجدد

 -
بلوارخرمشه
ر طالب 
سربازي 

  کوچه دوم

3-3-10377-10-1-0-0 13
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با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص احداث سایه بان راي 

به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,650,000(یک میلیون و  
ششصد و  پنجاه هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 15  2
 

55000  , 1369 احداث بارانداز در حیاط

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکبابخانه ویالیی مسکونی با قدمت **--**
25 سال ساخت با مصالح بنایی بمساحت عرصه 150 مترمربع میباشد

که از بابت اعیان مسکونی بمساحت 90 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي  **--**
 بشماره 3/94/13876 مورخ 1394/06/24 بصورت غیابی (تخریب میباشد.)

متعاقبا با توجه به راي دیوان عدالت اداري داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد **--**
.ماده صد به شماره 23621 مورخ 98/10/07 مبنی بر رجیمه می باشد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده از داخل ملک و نقشه برداري ارائه شده **--**
مساحت عرصه موجود 149.3مترمربع می باشد و اعیان موجود 105مترمربع می باشد.(60

مترمربع مسکونی +45مترمربع انباري)
بنابراین داراي اضافه  بناء به مساحت 15مترمربع از انباري (بارانداز) داخل حیاط  با **--**

.توجه به غیابی بودن گزارش قبلی و نقشه برداري ارائه شده می باشد
با توجه به قدمت بنا (25 سال ساخت ) فاقد کسري پارکینگ میباشد**--**

با توجه به خط پروژه جدید به شماره 595 به مساحت 23مترمربع در تعریض کوچه **--**
هاي 8متري حد شمال و جنوب قرار دارد (19مترمربع از اعیان ملک)
.مراتب جهت هرگونه اقرام مقتضی به حضور تقدیم میگردد**--**
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سهیل شیخی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز درمحوطه حیاط خلوت بصورت انباري به 

مساحت 4.20 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 1,470,000
(یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 4.2  0.5
 

700000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/24 3/98/23625 بدوي مدرس 
انتهاي 
گلسرخ  
روبروي 
صنایع 
   چوبی

3-1-10270-88-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه  برابر سند به مساحت عرصه 
حدود 115/46 مترمربع  که سند مالکیت درمورخه 1398/4/27 دریافت نموده مشتمل 

یکباب ساختمان مسکونی خالف ساز نسقی    3 طبقه
روي پیلوت  فاقد راه پله به بام می باشد که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره  
برداري است ودامنه سربندي بصورت ژاپنی ونماي جانبی سیمانکاري وداراي رمپ متعارف به 

.  سمت کوچه می باشد  ودرخصوص
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -1

 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -2
. طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی وراه پله بسطح 100/27 مترمربع -3

طبقه سوم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در یکواحد مسکونی وراه پله بسطح -4
100/27 مترمربع با یکواحد کسري پارکینگ داراي سوابق درواحد  بوده که برابرصورتجلسه 

مورخه 97/2/8 کمیسیون ماده صد محکوم
.  به پرداخت جریمه گردیده 

متعاقب آن در سال 1398  در محوطه حیاط خلوت بسطح حدود4/2 مترمربع را سربندي که 
 درنقشه بصورت انباري ودرمحل از آن بعنوان النه پرندگان استفاده می نماید

ضمنا برابر خط پروژه  شماره 963 وانعکاس ملک برروي آن کوچه بصورت 8 متري وفاقد 
عقب نشینی می باشد . حالیه درخواست  صدور گواهی پایانکار   رادارد مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد
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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 بنا بصورت سایبان  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
1,382,065(یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  دو هزار و  شصت و  پنج) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.4  0.5
 

329063  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/10/21 3/98/23627 بدوي بلوار امام 
علی (ع)  
کوي شهید 
چمران  
انتهاي ك 

18

3-1-10339-5-1-0-0 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 ضریب1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

6,318,010(شش میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  ده) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 12.8  1.5
 

329063  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

9.1  0
 

329063  , 1384 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند به مساحت عرصه 63/05مترمربع می 
 باشد

اعیان به صورت یکباب خانه برابر نقشه ارائه شده با زیربناي حدود 49/8 مترمربع  *-*
 بانضمام با سایه بان به سطح حدود 8/4مترمربع می باشد

در خصوص اعیان از بابت 37 مترمربع مسکونی  داراي سوابق پرداخت خالف برابر   *---*
فیش شماره 301423 مورخه 75/4/23 و بالمانع شماره3/33/6737  مورخه 83/2/31  می 

 باشد
پس از اخذ بالمانع اقدام به توسعه بناي بدون مجوز   بصورت مسکونی بسطح  *-----*
12/8مترمربع وسایه بان بسطح حدود 8/4مترمربع با نوع مصالح بلوك وبا قدمت حدود  

 سال1384را   نموده است
 با توجه به قدمت بنا و بالمانع صادره فاقد کسري پارکینگ  می باشد *-----* 

 مساحت عرصه کمتر از 75 مترمربع کل بناي احداثی مازاد برتراکم  می باشد *------*
ضمنا برابر خط پروژه  شماره 388  پیوست کوچه بصورت6   متري و به سطح    *-------*

 9/1 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  می باشد
مالک درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارد  *--------*
مراتب جهت صدور  دستورات مقتضی به حضور  تقدیم می گردد

*------------*
در خصوص تخلفات جدید داراي وسوابق راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/23627  )

 به تاریخ 98/10/21 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

تخلف جدیدي مشاهده نگردید *-*
مالک درخواست پاسخ استعالم دفترخانه 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

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 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم راي به جریمه به مبلغ 3,558,038,400(سه 

میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 352.98  3
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1398/10/02 3/98/23649 رسیدگ
ي 

 مجدد

سعدي   
عسکري-ج
نب باشگاه 

امیر

3-2-10054-50-1-0-0 13
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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 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص تراکم اعطایی   راي به جریمه به مبلغ230,059,200(دویست و  سی میلیون و  

پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 136.94  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 106 مورخ 93/11/6 بصورت ساختمان 4/5 طبقه 
در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 785/45 متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي سقف طبقه چهارم میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی تا این مرحله برخالف مدلول پروانه و خارج از 

:طول 60% و خارج از تراکم موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بدون احتساب سایه کنسول بمساحت 65/26 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمیزان 287/72 متر مربع (هر طبقه 71/93 متر مربع)-2
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی به میزان 136/94 متر مربع اضافه بناي تراکمی  -3

.دارند
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.همچنین راه پله به بام بمیزان 3/3 متر مربع کاهش یافته است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم 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 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 بمساحت 77.69 مترمربع  و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی به 

مساحت 55.21 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,116,360,000(یک میلیارد و  

یکصد و  شانزده میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 132.9  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/24 3/98/23652 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 
روبروي 

دادگستري  
خیابان 

پسندیده  
کوچه 
توحید- 

نبش کوچه 
زنبق 9

3-2-10257-5-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک قطعه زمین به مساحت 
 484.80 متر مربع می باشد

ملک مذکور داراي پروانه ساختمانی به شماره 166 به تاریخ 94/12/27 په صورت 4  *--*
 طبقه در 13 واحد مسکونی با زیر بنا 1344.98 متر مربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام سقف اول می باشد *----*

: باستناد نقشه هاي ارائه شده *-----*
 در همکف به سطح 77.69 متر مربع داراي توسعه بنا می باشد -1

در هنگام صدور پروانه به سطح 55.21 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -2
 پروانه مذکور فاقد اعتبار می باشد *------*

ناظر ساختمان در تاریخ 98/05/08 به شماره درخواست 523295 شروع  *-------*
 عملیات ساختمانی را اعالم نموده است

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *---------*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *----------*

 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *-----------*
سطح اشغال مجاز :  45 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد  *------------*

% استفاده زمان پروانه 59.37 % ------ استفاده کنونی  77.82
رعایت فضاي باز نمی گردد *-------------*

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 خصوص تراکم اعطایی با توجه به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و 
یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه مستنداٌ به 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

28,783,500(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال 
عیناً تایید می گردد.

جریمه 18.57  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1398/10/08 3/98/23657 تجدید 
نظر

شهدا  
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-38-1-0-0 13
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در خصوص اعتراض مشارالیه 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 بناي طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 12.87 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 4.9 مترمربع و در طبقات، هر یک به 
مساحت 5.95 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر 
ارزش معامالتی راي به اخذ جریمه به مبلغ  285,324,000(دویست و  هشتاد و  پنج 

میلیون و  سیصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.36  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 116 - 1394/12/05 بصورت 3.5 طبقه    -

 , در 2 واحد مسکونی با زیربناي  بهمراه انباري در زیرشیروانی
با زیربناي  کلی 389.79 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 2.22 متر   -

مربع ( در طبقات )و استفاده از 10% تشویقی آسانسور صادر گردیده ؛
. و یک بار مورخ 96/01/23 بشماره 463870 تمدید گردیده است -

در مرحله اجراي ستون طبقه همکف  برابر نقشه معماري (اجرایی) ارائه شده  بسطح حدود  -
 14 متر مربع داراي اضافه بنا بوده و بابت آن داراي راي جریمه کمیسیون ماده صد

 . و سوابق در واحد خالف میباشند  -
 . داراي گواهی عدم خالف بشماره  511281 - 97/07/08 میباشند  -

اکنون عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري بوده و برابر نقشه بردراي  -
 . ممهور ارائه شده داراي افزایش بنا بشرح زیر میباشد
 % سطح اشغال مجاز 50%   - تراکم مجاز طبقات 120 -

 % مورد استفاده ؛ همکف 59.69 %   - طبقات  165.88 -
 . کاهش بنا در همکف نسبت به راي کمیسیون بسطح 1.13 متر مربع -

افزایش بنا خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم  مجموعا بسطح 38.61 متر مربع (هر  -
 طبقه بسطح 12.87 متر مربع )

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید  در همکف بسطح 4.90 متر مربع . طبقات اول تا سوم  -
 هر کدام بسطح 5.95 متر مربع . (عرض راه پله در دو طرف 1.03 و 1.06 متر میباشد )

 . افزایش واحد مسکونی بصورت تبدیل طبقه سوم به یک واحد مجزي  -
 . یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -

بدلیل حذف آسانسور در اجرا داراي اضافه بنا خارج از تراکم مربوط به زمان پروانه بسطح  -
 . 16.35 مترمربع میباشند که مشمول اخذ عوارض درآمدي میگردد

اضافه بنا مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 18.57 متر مربع . ( بسطح 16.35 متر مربع  -
 از مقدار فوق مربوط بدلیل حذف تشویقی آسانسور است  )

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد  -
----------------------------------------

در خصوص موارد  فوق  داراي راي جریمه و در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی راي  -
به اعاده به وضع سابق  محکوم گردیده که اقدام به اجراي راي نموده اند با احداث راه پله 

 داخلی طبقه دوم و سوم به یک واحد دوبلکس تبدیل
 گردیده است . (مجمو بنا سه طبقه در دو واحد مسکونی ) -
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با توجه به سطح بناي مفید مسکونی طبقه دوبلکس  (بیشتر از 180 متر مربع است ) نیاز   -
 . به دو واحد پارکینگ بوده که رعایت میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بنا در همکف و طبقات ،  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 379,254,000(سیصد و  هفتاد و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه 
و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 61.17  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/07 3/98/23660 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
بلوار 

خرمشهر 
جنب خانه 
هاي نیروي 
دریایی

3-3-10459-22-1-0-0 13
56

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ، ضمن 
نقض راي بدوي ، با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح 

آن با ضریب2  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  
پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري به 
مساحت1.28 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري و 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 11,904,000(یازده میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.28  3
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/38 به تاریخ 97/04/06 به صورت 2.5 طبقه بر روي یک باب مغازه و 

در 1 واحد مسکونی با زیربناي 264.08 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف مسکونی  به سطح 18.52 متر مربع -1
 توسعه بنا تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه به سطح 1.28 متر مربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 21.32 متر مربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 46.43 متر مربع که از این مقدار به سطح 25.10 متر مربه  -4
به صورت احداث کنسول غیر مجاز به معبر اصلی و فرعی ( خیابان 30 متري و کوچه 8 متري 

 ) می باشد
احداث یک طبقه مازاد به سطح 97.11 مترمربع در طبقه سوم که از این مقدار به سطح  -5
22.56 مترمربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به معبر اصلی و فرعی ( خیابان 30 

متري و کوچه 8 متري ) می باشد
 ( ارتفاع کنسول از کف ساختمان 6.80 متر و به عرض 1.25متر می باشد )

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم  به سطح 2.50 مترمربع -6
 داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -7

با توجه به مساحت واحد دوبلکسی که بیش از 180 متر مربع مربع بوده ، رعایت 2 واحد  *-*
پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( در مجموع رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی می گردد )
 رعایت سرویس بهداشتی 1/20 واحد تجاري در زمان پایان کار الزامی می باشد *---*

ملک فاقد راه پله به بام می باشد *----*
 طبقه دوم وسوم به صورت دوبلکس می باشد *-----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *------*
 رعایت نماي جانبی مجاز در زمان پایان کار الزامی می باشد *------*

 فاقد گزارش ناظر ساختمان  به جهت شروع عملیات ساختمانی می باشد *-------*
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *---------*

 M114 کاربري مجاز : محور هاي خدماتی محله  - زیر محله *--*
 M114 کاربري موجود :  محور هاي خدماتی محله  - زیر محله *---*
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سطح اشغال مجاز :  60 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 60 % ------  *------*
% استفاده کنونی  75.81

تراکم مجاز : 140 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 140.15 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  239.55

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

 رعایت تعداد و طول درب  ماشین رو برابر ضوابط می گردد *------------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 43,505,400(چهل و  سه میلیون و  پانصد و  پنج 
هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد و در خصوص عقب نشینی عرصه  مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید

جریمه 140.34  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23680 بدوي بلوار 
ولیعصر 

پشت هالل 
احمر کوچه 
نرگس دوم 
روبروي 
فرعی 
چهارم

3-3-10419-45-1-0-0 13
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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 389,856,000(سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  

پنجاه و  شش هزار )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 62.88  2
 

3100000  , 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 مکان تعرفه شئه توسط متقاضی با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده   *---*
بصورت یک

قطعه زمین (نسقی) بمساحت عرصه 176/86 متر مربع شامل یک دستگاه ساختمان بدون 
 مجوز در حال احداث بصورت دو طبقه در یک واحد مسکونی

با اسکلت بتن آرمه و قدمت احداث سال 97  در حد اجراي سقف دوم (بدون انجام  
سربندي) می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 941 پیوست و نامه شماره ش ر 224266-1396 مورخ  *---*
96/11/07 معاونت شهرسازي و آخرین خط پروژه اصالحی

و نظر به تغییرجهت  مسیر خیابان در طرح تفصیلی بسطح 1/43 متر مربع از عرصه ملک در 
مسیر تعریض معبر 12 متري آتی قرار دارد

با توجه به تامین دو واحد پارکینگ در فضاي باز (و با شرط نصب درب 4 متري  *----* 
جهت ورود قبل از بهره برداري) فاقد کسري پارکینگ می باشد

با توجه به حذف مسیر از روي ملک و بدون کاربري ماندن آن قسمت از ملک  *-----*
 محسوب گردید R112 کاربري ملک با توجه به کاربري امالك همجوار

سطح اشغال مجاز 70 درصد و تراکم مجاز 80 درصد (سطح اشغال اجرا شده  *------*
57/92% و تراکم موجود 115/84%) می باشد

عرض حیاط خلوت در بخشی از  قسمت جنوبی ملک رعایت نگردیده است و  *-------*
مالک  در قسمت هایی که عرض مذکور کمتر از 2

متر است مجاز به احداث پنجره نمی باشد
حالیه تقاضاي بررسی تخلفات مذکور را دارند *------*

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد
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در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن، نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل 
نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد 

اعتراض، راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه، مستنداً به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري 
با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,803,526,500(چهار میلیارد و  هشتصد و  

سه میلیون و  پانصد و  بیست و  شش هزار و  پانصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 1522.96  3
 

1100000  , 1380
 , 1388
 , 1390

احداث بناي جداساز 1398/10/08 3/98/23698 تجدید 
نظر

شالکو  امین 
الضرب  
 پارس 1

3-3-10337-1-1-0-0 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

از بابت داخل تراکم راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه مستنداٌ به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,211,860,700(یک میلیارد و  
دویست و  یازده میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هفتصد) ریال عیناً تایید می 

گردد.

جریمه 5826.74  0.1
 

3360000  , 1374
 , 1380
 , 1388
 , 1398

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1398/10/08 3/98/23698 تجدید 
نظر

شالکو  امین 
الضرب  
 پارس 1

3-3-10337-1-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش  از  مجموعه ساختمانهاي  اداري نیروي انتظامی  در شالکو ( درمانگاه 
شهداي ناجا  - کالنتري 13) با توجه به

نامه ارسالی فرماندهی انتظامی استان گیالن ( بپیوست ) ( ردیف 1 نامه مذکور)  باستحضار 
.می رساند

طی بازدید بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي محمد خانی) از مجموعه ساختمانهاي 
 مذکور و طبق نامه  از آنجائیکه  ملک مذکور  شامل چندین عدد  پالك ثبتی بشماره هاي

و 2061 و 207 و226 باقیمانده و 270 و 2070 و 2074 و 226 و 2062  سنگ اصلی  77   1306
بوده که مساحت عرصه را 10000 متر مربع  و مساحت اعیانات  را 3353 متر مربع با قدمت 

. سال 1390 عنوان  نموده است
که  طی هماهنگی با نماینده فرماندهی جهت ارائه مدارك الزم (  مساحت زیربناها و قدمت 
احداث و پالن و.......)  با توجه به گذشت 8 روزاز زمان بازدید (6 روز کاري ) مدارکی را ارائه 

.ننموده اند
:که در محل شامل اعیانات متعدد

کالنتري( کالنتري 13) بصورت 2 طبقه   ( طبقه همکف حدود  650 مترمربع و طبقه  دوم  -1 
حدود 550 متر مربع ) از نوع اسکلت بتنی با قدمت  سال حدود 1380

یک اعیان یک طبقه بصورت  باشگاه ورزشی  بمساحت حدود 300 متر مربع  با قدمت  -2 
حدود  سال 1390 از نوع مصالح بلوکی با کالف قائم و افقی

درمانگاه شهداي ناجا   بصورت 3 طبقه  روي همکف که هر طبقه بمساحت  حدود 550  -3
 متر مربع ( کالً حدود 2200 متر مربع )  از نوع اسکلت بتنی با قدمت  حدود سال 1388

درمانگاه  بصورت یک طبقه  بمساحت حدود 400 متر مربع  از نوع اسکلت بلوکی با کالف  -4
قائم و افقی  با قدمت سال  حدود  1374

ساختمان در حال احداث که عملیات ساختمانی  در حد اسکلت  بوده و  بصورت4 طبقه  -5
روي همکف  از نوع  اسکلت بتنی  که طبقه 4 بصورت فلزي میباشد. با زیربناي کلی   حدود 

  3100 متر مربع
( طبقه همکف و اول هر کدام  حدود 700 متر مربع و طبقات دوم و سوم هر کدام  حدود 600  
متر مربع و طبقه 4 حدود 500 و طبقه پنجم  حدود 400 متر مربع )با قدمت سال 1398 ظاهراً 

 با کاربري اداري
دفتر نگهبانی حدود 16/20  حدود متر مربع  از نوع بلوکی  با قدمت سال  حدود سال  -6

1374
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داراي 3 عدد  سایبان  فلزي در محوطه میباشد. 2 عدد در محوطه کالنتري از نوع  فلزي با -
قدمت حدود سال 1380 با زیربناي  حدود 60 متر مربع و 37/50 متر مربع  و یک سایبان در 

محوطه درمانگاه بسطح حدود 36 متر مربع  با قدمت حدود سال 1388
که از بابت احداث آنها مجوزي  ثبت سیستم شهرسازي نگردیده است. اما با توجه به نامه 
.فرماندهی مساحت اعیان بصورت کلی 3353 و با قدمت سال 1390  عنوان شده است

با توجه  به قدمت احداث  ذکر گردیده در فوق   به تعداد 12 عدد پارکینگ جهت کال  --
نتري و براي  درمانگاه  به تعداد26 واحد و براي اداري درحال احداث 62 عدد پارکینگ  مورد 

.نیاز میباشد. که با توجه به محوطه باز باقیمانده  ظاهرآً در محوطه تامین میگردد
ضمنا براي  باشگاه ورزشی به ازاي هر 30 نفر   یک واحد پارکینگ   مورد نیاز میباشد که با 
توجه  عدم اطالعات در خصوص ظرفیت باشگاه ورزي در خصوص پارکینگ آن اظهار نظر 

.نمیتوان نمود
بر اساس  خط پروژه بشماره 878 ( بپیوست ) مساحت عرصه وضع موجود  انعکاس داده 
شده  9794/77 متر مربع  میباشد که بسطح  241/98 متر مربع  از عرصه  در از تعریض 

کوچه هاي 16 متري و 8 متري و 10 متري  و پخ دو گذر هاي آنها   میباشد
( که از این مقدار  قسمتی مشتمل بر اعیان  از جمله قسمتی از درمانگاه  یک طبقه و باشگاه 

ورزشی  و قسمتی از ورودي کالنتري  در همکف و قسمتی از نگهبانی میباشد)
و   S221  که از مساحت  باقیمانده  بسطح7664/61 متر مربع  در کاربري  تثبیت شده  اداري 

میباشد  S221  بسطح  1888/17 مترمربع  در کاربري  درمانی تثبیت شده
سطح اشغال مجاز در قسمت اداري  50% و سطح اشغال مورد استفاده در قسمت کاربري 

 اداري  21/74 % میباشد
سطح اشغال مجاز قسمت درمانی 50% و سطح اشغال مورد استفاده در قسمت کاربري  

درمانی  50/31% میباشد
.کاربري در طرح تفصیلی قدیم نیز بصورت اداري میباشد

در خصوص مساحت  دقیق  اعیانات  و قدمت آنها نیاز به ارائه مدارك الزم  از  سوي سازمان 
.مربوطه میباشد

.هرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك قابل بررسی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ160,518,000(یکصد و  شصت 

میلیون و  پانصد و  هجده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25.89  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 3/98/23702 بدوي پشت تازه  
آباد خ 
فلسطین 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-109-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 43 به تاریخ 95/06/03 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

265.63 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *-----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 8.39 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 16.78 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

8.39 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 0.72  -3

مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.36 ترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 1.61 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ ش ر -  *-*
 244392 به تاریخ 95/11/28 در مرحله سقف اول می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*
در زمان پروانه و در نقشه هاي ارائه شده مجاز به نصب یک درب به طول 4 متر  *----*

 بوده که در وضع موجود داراي دو درب به طول هاي 2.50 می باشد
( در زمان پروانه صادره و در نقشه هاي ارائه شده پارك حاشیه اي رعایت نمی گردید که در 

 وضع موجود نیز به همین گونه می باشد )

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
(  R121)  کاربري موجود :   مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 51.13 % ------  *------*
% استفاده کنونی  55.96

تراکم مجاز : 120%   -------  مورد استفاده زمان پروانه 97.14  *---------*
% %------- استفاده کنونی  114.54

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد پروانه صادره ، ملک  فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 1,354,438(یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  چهار 

هزار و  چهارصد و  سی و  هشت) در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 83.35  0.1
 

162500  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/16 3/98/23732 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی 
روبروي مزار

  

3-3-10217-7-1-0-0 136
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 396,500(سیصد و  نود و  شش هزار و  پانصد) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 2.44  1
 

162500  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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 کارشناسی شماره  235383 مورخ 97.12.04معادل 24,000,000(بیست 
و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 24.48  0
 

162500  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً مکان  ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه ارائه شده  
به مساحت عرصه 119/87 مترمربع  مشتمل بر یکباب خانه ویکباب مغازه وبارانداز با نوع 

مصالح آجري وبرابر تاریخ
نصب کنتور برق با قدمت سال 1376  می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبا توجه  

 : به نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل
 . یکباب خانه ویالیی بازیربناي 67/61 مترمربع -1

 . بارانداز با زیربناي 18/18 مترمربع -2
یکباب مغازه فاقد بالکن با ارتفاع 4 متر بازیربناي 27/48  مترمربع   می باشد وبا توجه   -3
به قدمت بنا برابر  بند یک صورتجلسه کارگروه فنی مورخه 95/1/8  فاقد کسري پارکینگ 

 می باشد وبرابر  خط پروژه
شماره 424 پیوست بسطح 0/8 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  برروي آن 
ومساحت عرصه کمتر از 150 مترمربع   R112 می باشد  وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 تراکم همکف 70% مورد
استفاده 92/6% که از کل بناي احداثی بسطح 26/92 مترمربع مازاد بر تراکم وبسطح 83/35

 .  مترمربع درحد تراکم می باشد
الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد خالف بوده که برابر تصمیم مورخه 
97/6/13 کمیسیون ماده صد درخواست بررسی مجدد 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 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 95,042,900(نود و  پنج میلیون و  چهل و  دو هزار و  نهصد) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 306.59  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 3/98/23738 تجدید 
نظر

میدان  
ولیعصر - 
خیابان 
خرمشهر  
حافظ-جانبا
ز- بن هفتم

3-3-10153-95-1-0-0 136
1

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 1.50 به 
ضریب یک) جریمه بمبلغ 249,953,000(دویست و  چهل و  نه میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 80.63  1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت 173.5مترمربع که وضع موجود

مشتمل بر اعیان دو طبقه مسکونی بر روي پیلوت و راهرو در پشت بام بر روي **--**
عرصه باقیمانده به مساحت 164.60مترمربع می باشد(8.9مترمربع عقب نشینی شده است)

طبقه همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 120.15مترمربع  می **--**
.باشد

.طبقات اول و دوم هر کدام در یک واحد به مساحت 120.15مترمربع می باشد**--**
پشت بام به صورت راه پله به بام و راهرو مشاعی به مساحت 26.77مترمربع می **--**

.باشد
می باشد(70-100%) که  بر  r112 بر اساس طرح تفضیلی کابري عرصه مسکونی **--**
اساس عرصه باقیمانده 306.59مترمربع داخل تراکم و 80.63مترمربع مازاد بر تراکم می 

.باشد
.سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود 72.99% می باشد**--**

بر اساس خط پروژه شماره 703 فاقد عقب نشینی از گذر 10متري حد شمال می **--**
.باشد و رعایت بر اصالحی گردیده است

.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**
مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست متقاضی به حضور تقدیم **--**

.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 و با عنایت به کاربري ورزشی ملک و نظر به اینکه 
کلیه احداثات صورت پذیرفته در تطابق با کاربري می باشد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
374,245,075(سیصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  دویست و  چهل و  پنج هزار و  

هفتاد و  پنج)  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 5313.34  0.1
 

1000000  , 1347
 , 1348
 , 1375
 , 1385
 , 1388

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1398/10/21 3/98/23754 تجدید 
نظر

جاده  
سنگر(میدا
ن نیروي 
  دریایی)

3-1-10192-2-1-0-0 136
2
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه  شده توسط نماینده آب منطقه اي ( مهندس موالئی) بصورت  یک قطعه 
زمین محصور برابر نقشه برداري  موجود ارائه شده  داراي عرصه بمساحت 29539/06متر 

مربع  بصورت مجموعه فرهنگی  ورزشی آب منطقه اي  میباشد
که از بابت  احداث ساختمان 2 طبقه  با زیربناي 450 متر مربع ( هر طبقه 225 متر مربع 

)داراي گزارش غیابی و راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 3/93/4511مورخ 
1393/03/31مبنی بر تخریب میباشند

با توجه به اعتراض آب منطقه اي پرونده جهت بررسی به کمیسیون تجدید نظر ارجاع و  
برابرراي شماره 3/93/9978مورخ 1393/11/11اعضاي محترم کمیسیون با تقاضاي استمهال 

 متقاضی جهت اخذ مجوز قانونی موافقت نمودند
وبراساس دستور پیوست شهردار محترم منطقه این امر مستلزم ارائه سند ششدانگ بوده 
درغیر این صورت صدور پروانه ساختمانی امکان پذیر نخواهد بود . و مالک پس از گذشت 

 . مهلت قانونی جهت اخذ پروانه فتوکپی سند مالکیت را ارائه نموده
شایان ذکر است که طول ابعاد مندرج درسند مالکیت با طول ابعاد نقشه برداري ارائه شده 

. مغایرت دارد و سند فوق مربوط به کل ملک تحت تصرف نمی باشد
و مشخص نیست که اعیان مورد درخواست برروي پالك ثبتی ارائه شده درحال احداث می 
باشد یا خیر که دراین خصوص نیاز به ارائه نقشه ثبتی و مشخص شدن حدود سند درمحل از 

 . سوي متقاضی خواهد بود
از داخل ملک کابل هاي فشار قوي و متوسط عبور نموده است و در حد جنوب ملک رودخانه 

. زرجوب واقع است
حالیه که طبق جدول ارائه شده  توسط نماینده آن اداره محترم  (بپیوست) در محدوده مورد 

: تعرفه متقاضی  داراي اعیانات شامل
ساختمان استخر شنا طبق جدول ارائه شده  بصورت دو طبقه   با زیربناي 1706 متر مربع   -1

 از نوع اسکلت فلزي بصورت زیر میباشد
سالن اولیه  استخر سال 1347 بسطح 410 متر مربع  که در سال 1375 بسطح 800 متر  -

  .مربع   به آن اضافه گردیده است
و سونا و جکوزي   نیز درسال 1385  بصورت 2 طبقه 320 متر مربع ( هر طبقه 160 متر مربع) 

. به بناي فوق اضافه شده است
و همچنین  متعاقباً سالن شطرنج بسطح 104 متر مربع  و مو تورخانه 72 متر مربع   در سال 

 .1388احداث گردیده است
سالن چند منظوره بصورت یک طبقه  با زیربناي کلی   1776متر مربع از نوع اسکلت   -2

.فلزي  بصورت زیر میباشد

136
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



طبق مدارك ارائه شده که اول بصورت زمین ورزش بوده و درسال 1388  بسطح 1308  
 . مسقف گردیده است

و نیز شامل سالن تیر اندازي و پینگ پنگ  با زیربناي 216 و موتورخانه  72 متر مربع و 
رختکن زمین فوتبال  با زیربناي 180 متر مربع   همگی با قدمت سال 1388  احداث گردیده 

.است
دفتر باشگاه و سالن بدنسازي بصورت یک طبقه  بمساحت 581/84 متر مربع  بصورت  -3

زیر
ساختمان دفتر باشگاه و سالن کشتی بسطح 335 متر مربع  با قدمت سال 1348 و سالن  -

.بدنسازي باقدمت 246/84 متر مربع در سال 1388 احداث گردیده است
سالن ورزشهاي رزمی  بصورت یک طبقه بمساحت 171متر مربع درحال بهره برداري  با  -4

قدمت سال 1388 از نوع اسکلت فلزي
ساختمان نیمه  تمام بصورت یک طبقه روي همکف که همکف با زیربناي 506 متر مربع(  -5
از اي مقدار بسطح 26 متر مربع بصورت سایه کنسول طبقه اول( که در جدول بصورت راهرو 
درج گردیده است) میباشد) و طبقه اول 506 متر مربع که بصورت  آمفی تاترو مرکز آموزشی 

 و خوابگاه ورزشی  در جدول معرفی گردیده است
و درحد اجراي اسکلت و سربندي متوقف گردیده است. که با توجه به جدول ارائه شده   
ساختمان اولیه با قدمت سال 1350 میباشد که تخریب گردیده و دوباره در سال 1385 

.احداث شده است
داراي زمین چمن  فوتبال  نیز در محوطه میباشد که در جنب زمین فوتبال داراي 3   -6
سایبان ( جهت نیمکت)) بسطح کلی  48 متر مربع  ( هر کدام حدود 16 متر مربع ) از نوع 

.اسکلت فلزي  با قدمت سال 1385میباشد
و همچنین داراي اعیان جهت قرار گیري پمپ آب بسطح حدود 18/5 متر مربع  از نوع 

.اسکلت فلزي با قدمت سال 1385  میباشد
شایان ذکر است در محوطه داري منبع آب هوایی  و یک اعیان مخروبه   ( حد جنوب شرقی) 

.نیز میباشد
.با توجه  به  فضاي باز  و قدمت احداث فاقد کسري پارکینگ میباشد

با توجه به خط پروژه 1413 ( بپیوست ) بسطح 16/81 متر مربع  از عرصه در تعریض خیابان 
   G311 45 متري  بلوار امام علی (ع) و بسطح 6410/85 متر مربع در حریم رودخانه (کاربري

 (فضاي سبز مجاور پهنه هاي آبی که جزء عقب نشینی میباشد
که از این مقدار بسطح 3498/16 متر مربع درحریم کمی ( 15 متر اداره آب) میباشد) واقع  )
میگردد. کالً بسطح 6427/66 متر مربع داراي عقب نشینی  میباشد ( حریم رودخانه بانضمام 
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(عقب نشینی بلوار 45 متري
که کل سالن ورزشی رزمی بسطح 171 متر مربع در حریم رودخانه و بسطح 297/53 متر )
مربع از اعیان  سالن چند منظوره در حریم رودخانه  وبسطح 1/22 متر مربع  از اعیان استخر 

 (در حریم رودخانه میباشد
و از مساحت با قیمانده بسطح 4158/14 متر مربع در حریم  کابل برق قرار میگیرد .( بسطح 
121/66 متر مربع  از اعیان سونا و جکوزي  در هر طبقه و بسطح 318/42 متر مربع از اعیان 
سالن چند منظوره  و بسطح  16 متر مربع از سایبان ( نیمکت) و 18/50 متر مربع از اعیان 

(محل قرار گیري پمپ  آب  در حریم کابل برق قرار دارد
.ورزشی تثبیت شده ) میباشد )  S211 و عرصه باقیمانده در کاربري 

بسطح 1065.99 متر مربع  خارج تراکم ( به دلیلی قرار گیري در حریم رودخانه و حریم برق) 
.مابقی داخل تراکم میباشد

کاربري قدیم طرح تفصیلی زمان احداث بصورت اداري  میباشد
.سطح اشغال مجاز 80% سطح اشغال مورد استفاده  24/52 % میباشد

مراتب  با توجه به تصمیم  کمیسیون  بشماره 3/98/22842 مورخ  1398/06/16جهت  
 .  دستور تقدیم می گردد

که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره 3/98/237545 مورخ   ***
1398/10/21 میباشد. ضمناً از باقیمانده محوطه بسطح 24891/72 متر مربع  بصورت محوطه 
ورزشی شامل زمین چمن و... در حال بهره برداري که (در جدول کاربري بصورت ( مکان 

روباز چند منظوره  ورزشی ورود اطالعات گردیده است) میباشد
***.مراتب جهت تکمیل فرم تحلیلی درآمدي تقدیم حضور میگردد

در خصوص احداث پنجره و اشرافیت  و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

سایر 1800000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/10/02 3/98/23755 بدوي میدان امام  
حسین   
چمران  بن 
ملکوتی

3-2-10215-47-1-0-0 136
3

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 57,889,800(پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد 

و  هشتاد و  نه هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 321.61  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
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 90,000,000(نود میلیون ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 25  2
 

1800000  , 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 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 760,896,000(هفتصد و  شصت میلیون و  هشتصد و  نود و 

 شش هزار )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 211.36  2
 

1800000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/10/02 3/98/23755 بدوي میدان امام  
حسین   
چمران  بن 
ملکوتی

3-2-10215-47-1-0-0 136
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 205مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز

اقدام به احداث بنا بصورت یکباب ساختمان مسکونی 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی    
بازیربناي  539/96مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1397را نموده

وبراساس ضوابط براي 3 واحد مسکونی کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند    .  
 : وزیربناي آن شامل

همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 128مترمربع که ارتفاع آن فعال بدون کفسازي  -1
 . حدود 3متر می باشد

طبقه اول الی سوم  بصورت 3 واحد مسکونی  بازیربناي 404/97 مترمربع (هرطبقه  -2
 134/99 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 6/99 مترمربع وبه عمق حدودپنجاه سانتیمتر

در ارتفاع 3 متراز همکف  کنسول غیر مجاز به سمت معبر می باشد )  همچنین عرض حیاط 
خلوت بجاي  2متر ، یکمتر اجرا گردیده ودرآن حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور  

 . می باشد
ضمنا برابر  خط پروژه پیوست به شماره 1682 وانعکاس ملک برروي آن بسطح 11/4 مترمربع 

 از عرصه داراي عقب نشینی  می باشد . حال با عنایت به موارد
سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده   R112 مطروحه وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 69/72% تراکم  وطبقات براساس تراکم پایه 100%  مورد استفاده
درحد طبقات مجاز 139/45%  که از کل بناي احداثی درحد طبقات مجاز  بسطح  76/37  

 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 321/61  مترمربع درحد تراکم ویک طبقه
بسطح 134/99 مترمربع مازاد برتعداد طبقات که بخشی از سطح این طبقه بصورت تراس 

 .  غیر مسقف می باشد
.  حالیه درخواست پرداخت خالف آن  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 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 در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب1.5  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
2,905,650(دو میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.61  1.5
 

110000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/09/18 3/98/23774 بدوي شهداء   
نوزدهم

3-3-10160-86-1-0-0 136
4

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛  به مساحت     212.09   در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري و گواهی استحکام بنا   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 1,628,990(یک میلیون و  ششصد و  بیست و  هشت هزار و  نهصد و  
نود) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 212.09  0.1
 

55000  , 1359
 , 1374

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

43.21  0
 

55000  , 1359
 , 1374

عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکبابخانه و 
 محوطه  به عرصه بمساحت 265/50 متر مربع میباشد

وضع موجود شامل یکبابخانه ویالیی با قدمت سال 59 طبق قبض برق و نیز شامل اعیان دو 
 طبقه اي که قسمتی از اعیان ( دوبلکس)  ملک مجاور شرقی  با قدمت سال 1374میباشد
که از قسمتی از حد شرق ( فاقد دیوار)باهم در ارتباط بوده  و به گفته متقاضی  مالک ملک 

.مجاور شرقی نیز خود متقاضی میباشد
 .که از بابت اعیانات مذکور  بالمانعی ارائه ننموده است

طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
مهندسی) مساحت عرصه وضع موجود با توجه به حدود ثبتی و وضع موجود بسطح 271/64 

.متر مربع( بسطح 6/14 بیشتر از سند مالکیت) میباشد
و حدجنوب بیشتر از سند مالکیت.میباشد.ضمناً با توجه نقشه ثبتی ارائه شده قسمتی از حد 

.غرب بطول 5/25 ( نقشه ثبتی) در سند درج نگردیده است
: با توجه به پالن معماري ارائه شده اعیانات شامل 

 اعیان حد غرب یکبابخانه ویالیی با زیربناي 128 متر مربع  با قدمت سال59 -1
اعیان حد شرقی(  قسمتی از اعیان ( قسمت همکف و طبقه اول بخش دوبلکسی ) ملک  -2

مجاور شرقی که در پالك ثبتی مذکور قرا گرفته است با قدمت سال 1374
همکف شامل پیلوت جهت پارکینگ   بسطح 50/20 متر مربع و سرویس بهداشتی  *-*

 بسطح 1/70 متر مربع
طبقه اول بصورت مسکونی ( بخش دوبلکس اعیان مجاور)  بسطح 49/80 متر مربع *-*

.فاقد کسري پارکینگ میباشد *-*
طبق خط پروژه شماره 702( بپیوست ) موجود بر روي سیستم بسطح 39/80 متر مربع  از 

عرصه وضع موجود در تعریض کوچه 8 متري میباشد
که از مقدار فوق بسطح 26/23  متر مربع از اعیان همکف ( 21/12 متر مربع اعیان حد غربی 
و بسطح 1/70 سرویس بهداشتی و بسطح 3/41 متر مربع از اعیان حد شرقی) در تعریض و 

 مابقی از محوطه ( 13/57 متر مربع)در تعریض میباشد
.و نیز از اعیان واقع در طبقه اول بسطح 3/41 در تعریض میباشد

.سطح اشغال مجاز 70% سطح اشغال مورد استفاده 77/60% میباشد 
.حالیه متقاضی درخواست استعالم دفترخانه را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

که از بابت موارد فوق داري راي کمیسیون ماده 100 بشماره  3/98/23774 مورخ   ***
1398/09/18 مبنی بر جریمه و درخصوص عقب نشینی با اخذ تعهد ثبتی رعایت آن  در 

136
4
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.زمان نوسازي  میباشد
***.مراتب با توجه به تحلیل درآمدي تقدیم میگردد

در خصوص احداث بناي بدون مجوز(در حد تراکم مجاز) با توجه به محتویات پرونده و 
نامه شماره 167543 مورخ 1398.09.17 شهرداري منطقه  ، ضمن حفظ مفاد راي بدوي 
شماره 23518 مورخ 1398.09.03با توجه به حدوث اشتباه در قیمت اسکلت اعالمی  
میزان جریمه  تخلف بمبلغ 137,710,125(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  

ده هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال اصالح میگردد.

جریمه 1623.2  0.1
 

850000  , 1378
 , 1387
 , 1394

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1398/09/26 3/98/23776 اصالح
ي 
بدوي

جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام

3-3-10425-2-1-0-0 136
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

462.18  0
 

225000  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص احداث بناي بدون مجوز(مازاد بر تراکم مجاز) با توجه به محتویات پرونده 
و نامه شماره 167543 مورخ 1398.09.17 شهرداري منطقه  ، ضمن حفظ مفاد راي 
بدوي شماره 23518 مورخ 1398.09.03در خصوص ضریب تعیین شده با توجه به 

حدوث اشتباه در قیمت اسکلت اعالمی  میزان جریمه  تخلف بمبلغ  3,875,000,000
(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  پنج میلیون )ریال اصالح میگردد.ضمنا راي اولیه 

با لحاظ راي تصحیحی داراي اعتبار می باشد و ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي 
تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است.

جریمه 500  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش امالك فرماندهی انتظامی گیالن   باستحضار  می رساند.طی بازدید  بر 
اساس مشاهدات میدانی و مشاهدات بیرونی   بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي 

محمد خانی)
از  مجتمع ورزشی نیروي انتظامی  واقع در بلوار ولی عصر پشت هالل احمر  با توجه به   

.اطالعات  ارائه شده  و بازدید بصورت زیر میباشد
: مساحت عرصه آن حدود 6306/50 متر مربع  میباشد و شامل

اعیان یک طبقه با قدمت سال 1378  از نوع مصالح بنایی  بازیر بناي 291/70 متر مربع  با  -1
 قدمت سال 1378 که جهت قسمت دفتري و انبار  ورزشی میباشد

سوله ورزشی بمساحت حدود 1285/5 متر مربع  از نوع اسکلت فلزي با قدمت سال    -2
1387

 نگهبانی  با مصالح بلوکی با قدمت حدود سال 1387 با زیربناي  حدود 16 متر مربع -3
 نگهبانی با  مصالح بلوکی با قدمت سال 1394 با زیربناي حدود 30 متر مربع -4

در پشت سوله ورزشی در حال احداث یکباب ساختمان  بصورت 2 طبقه  که عملیات   -5
ساختمانی در حد  سفید کاري  از نوع اسکلت بتنی با قدمت سال 1397 میباشد که بنا به 

مسائل امنیتی ( با توجه به اظهارات نماینده اداره محترم)
از داخل ملک بازدید نگردیدو مساحت احداثی آن  توسط نماینده محترم نیز ارائه نگردید و 
بر اسا مشاهدات بیرونی و با توجه به نامه فرمانده انتظامی ( ردیف 15 جدول )مساحت اعیان  

کلی اعیان را 500 متر عنوان نموده است
( طبقه اول حدود 350 متر مربع و طبقه اول حدود 150 متر مربع) و گویا جهت استفاده 

.اداري ( نظامی - انتظامی)( با توجه به اظهار نظر نماینده محترم)  میباشد
.ضمناً در محوطه داراي زمین چمن  نیز میباشد

با توجه به عدم اطالعات    به دلیل مسائل امنیتی در خصوص ظرفیت  سالن ورزشی با توجه 
به عدم داشتن اطالعات در خصوص تعداد پارکینگ مورد نیاز  اظهار نظر نمیتوان نمود 

..منتهی  با توجه به محوطه باز   باقیمانده فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به خط پروژه 941 ( بپیوست  ) بسطح 462/18  متر مربع  از عرصه انعکاس داده شده 

بر روي خط پروژه در تعریض کوچه هاي 10 متري و 12 متري حد جنوب و شمال  قرار 
.میگیرد

که با توجه به مسائل امنیتی و عدم ارائه نقشه و سایت پالن وضع موجود در خصوص عقب 
.نشینی اعیان اظهار نظر نمیتوان نمود
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.سطح اشغال موجود 33/76 % میباشد و سطح اشغال مجاز  80% میباشد
.ورزشی تثبیت شده  میباشد   s212 با توجه به  طرح تفصیلی در کاربري
کاربري طرح تفصیلی  قدیم ملک  ورزشی میباشد (با توجه به سال ساخت)

قسمت اداري( نظامی - انتظامی) در حال احداث بصورت خارج تراکم و مابقی داخل تراکم 
.میباشد

شایان ذکر است که از بابت احداث اعیان  ذکر گردیده در بند 5 داراي گزارش غیابی میباشد 
که از بابت آن  داري تصمیم کمیسیون   محترم شعبه 4 مبنی بر بررسی مجدد تخلفات 

.ساختمانی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

شایان ذکر است که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره   ***
3/98/23518 مورخ 1398/09/03 میباشد که با توجه به سال احداث اعیانات   قیمت فرم 

 جریمه الیحه آن
. صحیح نبوده و قیمت اسکلت آن اشتباه درج  گردیده است

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
 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 288,904,800(دویست و  هشتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  چهار هزار 
و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 62.57  3
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/15 3/98/23814 تجدید 
نظر

خیابان دفاع 
- روبروي 

کوچه الله 3
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با توجه به صدور راي جریمه بابت بارانداز احداثی بمساحت 26.62 مترمربع ، باستناد 
نامه شماره 178477 مورخ 1398.10.02 شهرداري منطقه  ، دو باب کسري پارکینگ 

مسکونی بمساحت 50 مترمربع ، منتفی وموجبی براي جریمه نمیباشد.

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص 6  باب کسري پارکینگ تجاري (بمساحت 150مترمربع)  به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
: صادره به شماره 3/97/42 به تاریخ 97/04/12 به صورت

طبقه بر روي 6 باب مغازه درمجموع تجاري به سطح 248.21 متر مربع وزیر زمین جهت  3 
تامین پارکیینگ و در 9 واحد مسکونی با زیربناي 2123.71 مترمربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 حذف زیر زمین به مساحت 401.79 متر مربع --***--

اضافه بنا در همکف به سطح 43.16 متر مربع که از این مقدار به سطح 16.52 مترمربع   -1
توسعه سایبان با مصالح همگن ( بتنی ) و به سطح 26.64 متر مربع به صورت بارانداز جداساز 

 فلزي به  جهت تامین پارکینگ مسکونی  می باشد
 فاقد اضافه بنا در طبقات می باشد *--*

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 9.21 مترمربع می باشد ( جهت محاسبات 

 درآمدي )
با توجه به حذف زیر زمین و برابر ضوابط  مالک ملزم به تامین 6 واحد پارکینگ تجاري  -2

 بوده ، داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
با توجه به احداث بارانداز فلزي جداساز به جهت تامین 2 واحد پارکینگ مسکونی در  -3

محوطه حیاط ، برابر ضوابط 2 واحد کسري مسکونی اعالم می گردد
( در صورت تعیین جریمه براي سطح مذکور - بارانداز - کسري پارکینگ آیتم شماره 3 

حذف می گردد )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در طبقات در مجموع به سطح 9.33  -4

مترمربع ( هرطبقه به سطح 3.11 متر مربع )

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ ش ر -  *-*
 158777 به تاریخ 97/08/20 به در مرحله اجاري گود برداري می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

 M113 کاربري مجاز : محور هاي مختلط زیر منطقه اي ( ناحیه اي و محله اي ) *--*
 M113 کاربري موجود :  محور هاي مختلط زیر منطقه اي ( ناحیه اي و محله اي ) *---*
سطح اشغال مجاز : 60 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 60 % ------  *------*

% استفاده کنونی  67.67

136
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تراکم مجاز : 240  % -------  مورد استفاده زمان پروانه 217.06 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  216.98

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
-----------------------------*

در پاسخ به تصمی م کمیسیون ماده صد -شعبه 4 ( تجدید نظر ) در خصوص بررسی مجدد 
: کسري پارکینگ ، به استحضار می رساند

برابر ضوابط  مالک ملزم به تامین 6 واحد پارکینگ تجاري بوده که با توجه به حذف زیر  -1
 زمین  ، داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
 داراي واحد 2 کسري پارکینگ مسکونی می باشد -2

که مالک با احداث بار انداز جداساز نسبت به جانمایی 2 واحد پارکینگ مذکور اقدام نموده 
که در صورت صدور راي جرمیه بارانداز ، 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت خانم منیژه رهنماي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 45.10 
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد و با توجه ارائه تعهدنامه محضري 
شماره 18001 مورخ  98/09/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 271 رشت ، ضرورتی بر 

قلع احراز نمیگردد و مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,369,912(یک میلیون و  سیصد و  شصت 

و  نه هزار و  نهصد و  دوازده) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 45.1  0.1
 

303750  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/24 3/98/23828 بدوي بلوار امام 
رضا پشت 
ترمینال 

کوچه زمانی 
کوچه نهم 
فرعی چهار

3-2-10276-777-1-0-0 136
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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

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 

7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/24 3/98/23828 بدوي بلوار امام 
رضا پشت 
ترمینال 

کوچه زمانی 
کوچه نهم 
فرعی چهار
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در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 22.19 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 0.75 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 5,055,159(پنج میلیون و  پنجاه و  پنج هزار و  یکصد و  
پنجاه و  نه) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 22.19  0.75
 

303750  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 100مترمربع که وضع موجود

.با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده 84.55مترمربع می باشد**--**
داراي اعیان مسکونی ویالئی به مساحت 67.3مترمربع بلوکی با سقف شیروانی و **--**

قدمت سال 84 می باشد(با توجه به فروشنامه سال 84 که اعیان بوده است)
112می باشد. (سطح اشغال مجاز r کاربري ملک با توجه به طرح تفضیلی**--**

(%140-%70
با توجه به خط پروژه شماره 1964به مساحت 20.11مترمربع در تعریض کوچه 8**--**

.متري اصالحی در حد غرب قرار دارد که از این مقدار 15.4مترمربع از اعیان ملک می باشد
.اعیان احداثی 45.1مترمربع داخل تراکم و 22.19مترمربع مازاد بر تراکم می باشد**--**

.با توجه به ضوابط داراي  یک واحد  کسري پارکینگ می باشد**--**
.سطح اشغال همکف 79.59% می باشد**--**

 .مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم 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 وبا 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 
43.99 متر مربع بمبلغ 9,237,900(نه میلیون و  دویست و  سی و  هفت هزار و  

نهصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 43.99  0.1
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/10 3/98/23843 تجدید 
نظر

جانبازان  
پشت 
ترمینال 
خط کناره  
به طرف 

آزاد  انتهاي 
ك شکوفه
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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

5.45 2100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بمساحت 
78/60 متر مربع می باشد که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده

مساحت آن برابر با 87/94 متر مربع می باشد و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا در 
سال جاري بصورت ساختمان یک طبقه بتنی به زیربناي 43/99

متر مربع می باشد که در حد سفت کاري  با قدمت سال 1398 و از نوع اسکلت بلوکی با 
کالف  قائم وافقی میباشد  و با توجه به پالن معماري ارائه شده و امکان پارك در محوطه فاقد 

کسري پارکینگ است
ضمنا باستناد خط پروژه شماره 1964 پیوست بمساحت 5/45 متر مربع از ملک (1/73 متر 

مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض معابر قرار دارد
سطح اشغال مجاز برابر با 75% و سطح اشغال موجود 53/33 % می باشد

.مرتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد
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 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 1.75 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

138,188,400(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.83  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/08 3/98/23844 بدوي بلوار شهید  
انصاري 
انتهاي 
 پارس 1

3-3-10052-28-1-0-0 136
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 178**--**
مورخ 96/11/30 با زیربناي 465.65مترمربع

در 2واحد مسکونی(دو وسه دوبلکسی) که در زمان بازدید در مرحله نازك کاري **--**
:می باشد(پروانه فاقد اعتبار می باشد)

تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بناء به شرح **--**
:زیر می باشد

اضافه بناءمازاد بر تراکم به مساحت 4.52 مترمربع در حیاط به صورت سایه  پیش **--**
آمدگی در پیلوت

اضافه بناءمازاد بر تراکم به مساحت 1.86 مترمربع در حیاط خلوت به صورت احداث **--**
 سرویس بلوکی

اضافه بناءمازاد بر تراکم به مساحت 4.52مترمربع در حیاط به صورت   پیش آمدگی **--**
در طبقه اول و دوم و سوم(13.56مترمربع)

در طبقه همکف 1.15مترمربع و طبقه اول و دوم هرکدام 1.87مترمربع در مجموع **--**
 .4.89مترمربع تخلف تبدیلی بابت کاهش زیربناء پله به مفید مسکونی دارند

.رعایت پارکینگ مورد نیاز بر اساس پروانه صادره می گردد**--**
.جهت تعیین بر اصالحی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**

سطح اشغال پروانه صادره 54.87% به کسر راه پله و سطح اشغال موجود %59.76 **--**
.می باشد

.در خصوص عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
.با توجه به خط پروژه شماره 2498 رعایت بر اصالحی گردیده است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--**

136
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راي بدوي در خصوص افزایش تعداد واحد تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/11/27 3/98/23853 تجدید 
نظر

پشت صدا  
و سیما خ 
جنت ك 
نیروي 
دریایی

3-1-10015-1-1-0-0 13
70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بمبلغ 216,560,400(دویست و  شانزده میلیون و  پانصد و  

شصت هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 36.83  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/27 3/98/23853 تجدید 
نظر

پشت صدا  
و سیما خ 
جنت ك 
نیروي 
دریایی

3-1-10015-1-1-0-0 13
70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/12  - 98/03/07  بصورت 2.5   -

طبقه در یک  واحد مسکونی با زیربناي
کلی 410.43  متر مربع  مربع صادر گردیده است   . عملیات ساختمانی در زمان بازدید در  

 . مرحله اسکلت و اجراي سقف سوم  (2 طبقه روي همکف) میباشد
 : برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 11.79 متر مربع . (از مقدار فوق بسطح  -1
 7.38 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر حیات خلوت سراسري میباشد )

تبدیل پیلوت به دوباب مغازه در همکف  بمساحت هاي 29.36 متر مربع و 33.15  متر  - 2
 مربع  . (با ارتفاع 3.60  متر )

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 11.79 مترمربع  (از مقدار فوق بسطح 7.38 متر مربع  - 3
 بصورت عدم رعایت 2 متر حیات خلوت سراسري میباشد )

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 11.79 مترمربع  (از مقدار فوق بسطح 7.38 متر مربع   -4
 بصورت عدم رعایت 2 متر حیات خلوت سراسري میباشد )

 . اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 1.46  متر مربع  - 5
 .  افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو واحد  - 6

 . دو واحد کسري پارکینگ  تجاري  - 7
 . رعایت ارتفاع 2.40 پیلوت در زمان پایانکار الزامیست -

 . بسطح 7.08 مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز -
 . فضاي سبز رعایت میگردد -

الزم به توضیح است که حیات خلوت  بصورت مثلثی  اجرا شده و  در حد  شمال غرب   -
 ( . عرض آن رعایت نگردیده و برابر نقشه معماري فاقد  پنجره مشرف در حد فوق میباشد

 . عرض حیات خلوت در ضلع شمال شرق حدود 3 متر و در شمال غرب صفر صفر میباشد -
با توجه به مرحله ساختمانی  فعال رعایت  پارکینگ مسکونی میگردد . ( هرگونه تغییر و   -
عدم رعایت ضوابط که منجر به کسري پارکینگ مسکونی گردد در مراحل بعدي و پیشرفت 

 ( . فیزیکی بنا قابل طرح مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد بود
 . فاقد گزارش ناظر در پرونده فنی -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد 

13
70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

برابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1030 مورخ 89/02/21 صرف 
اقدام به دیوار کشی و پی کنی تخلف محسوب نمی شود و از مصادیق ماده 100 قانون 

شهرداري نمی باشد

ردتخلف 15  0
 

1100000  , 1393 دیوار گذاري 1398/10/09 3/98/23856 بدوي نیروي  
دریایی  

روبروي انبار 
  نفت

3-1-10245-51-1-0-0 13
71

توضیحات بازدید  "احتراما
 . مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 300 متر مربع  -
 فاقد اعیان و داراي دیوار گذاري بدون مجوز  در حد شمال و جنوب  (بسمت معبر ) بوده  -
که در اجراي تصمیم مورخه 98/7/21  کمیسیون ماده صد مبنی بر اعالم مالک جهت    -

 ,  آمادگی رعایت مقدار عقب نشینی ملک مورد نظر از حد جنوب
متقاضی اقدام به تخریب دیوار در حد جنوب نموده اند  و تنها داراي دیوار در حد شمال  -

 . بطول 15 متر است که در حد شمال فاقد عقب نشینی میباشد
برابر خط پروژه  پیوست بشماره  1762 کوچه حد شمال بصورت 8 متري که دراین حد  -
فاقد عقب نشینی  و کوچه حد جنوب بصورت بن بست 6 متري ودراین حد  بسطح حدود 

 . 15.67 متر مربع از حدود ثبتی در تعریض قرار دارد
 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

4.11  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1398/10/21 3/98/23857 بدوي خیابان 
شهید 

ایزددوست  
کوچه 
مصطفی 
  کریمی

3-2-10145-148-1-0-0 13
72

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 249.96 مترمربع در حد تراکم  ، 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 1577280 مورخ 98.9.3 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 

77,487,600(هفتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار و  ششصد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 249.96  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بناي  مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 136.89 متر مربع با ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 636,538,500(ششصد و  سی و  شش 
میلیون و  پانصد و  سی و  هشت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 136.89  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 3/98/23857 بدوي خیابان 
شهید 

ایزددوست  
کوچه 
مصطفی 
  کریمی

3-2-10145-148-1-0-0 13
72

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه ارائه شده 
به مساحت عرصه حدود168    مترمربعکه برابر خط پروژه پیوست بشماره 1981 بسطح 1/37

  مترمربع
داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن  می باشد و مالک بدون اخذ 
مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان مسکونی را نموده که عملیات ساختمانی 

آن درحد سقف طبقه
 : دوم متوقف وپلمپ گردیده که تا این مرحله زیربناي آن برابر نقشه پیوست شامل 

 . همکف بصورت پیلوت بازیربناي 128/95  مترمربع -1
 . طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 128/95 مترمربع -2

طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 128/95 مترمربع  با نوع اسکلت بتنی  -3
وقدمت سال  1398 می باشد وبراي دو واحد مسکونی تا این مرحله رعایت دو واحد 

   . پارکینگ میگردد
سطح اشغال همکف براي   M114 ضمنابا توجه به طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک درپهنه
مسکونی 70% مورد استفاده 77/38 % وتراتکم طبقات براساس تراکم پایه 80% مورد 

 استفاده 154/77% و
از کل بناي احداثی درهمکف بسطح 12/3 مترمربع پیلوت مازاد برسطح اشغال وبسطح 

116/65  مترمربع درحد تراکم سطح اشغال ودرطبقات بسطح 124/59 مترمربع مازاد برتراکم 
 وبسطح 133/31

 . مترمربع درحد تراکم  می باشد
حالیه درخواست  پرداخت خالف آن رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت 

  .  دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 120,758,400(یکصد و  بیست میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.97  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/09/25 3/98/23858 اصالح
ي 
بدوي

شرکت نفت  
آب و برق 
بلوار امام

3-3-30220-152-1-0-0 13
73

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 11.96 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 که سهوا در راي شماره 3.98.22862مورخ  98.5.1 تبصره دو ذکر گردیده ،  
راي به پرداخت جریمه با ضریب  2برابر ارزش معامالتی بمبلغ 80,371,200(هشتاد 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 11.96  2
 

3360000  , 1397 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 یک  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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 134 مورخه 93/12/23 بصورت سه طبقه 
بر روي مغازه ( با احتساب دو واحد مسکونی و یک باب

مغازه و با استفاده از بند 7 کمیسیون ماده 5 مورخ 93/05/29)به زیربناي کل  423/06  متر  
 .مربع صادر گردیده است

:عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و  برابر سوابق موجود از بابت
  تبدیل پیلوت به تجاري  در همکف بسطح 0/62 متر مربع *--*

 توسعه بنا  در طبقه  اول بمساحت 6/54 متر مربع *--*
توسعه بنا در طبقه دوم بمساحت 0/8 متر مربع بانضمام تبدیل راه پله به فضاي مفید  *--*

بمساحت 0/13 متر مربع
توسعه بنا در طبقه سوم  بمساحت  17/16متر مربع (بسطح 0/16 متر مربع از این  *--*

مقدار مربوط به راه پله و  بمساحت 7/18 متر مربع از این مقدار بصورت
کنسول سراسري  بعمق متوسط 0/76متر بسمت شارع عام می باشد) 

اضافه بناي تراکمی بسطح 68/20 متر مربع بدلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم  *--*
اعطایی

با توجه به راي کمیسیون محترم ماده صد بشماره 3/97/21309 مورخ 97/06/06 محکوم به 
 پرداخت جریمه گردیده

و داراي گواهی عدم خالف بشماره 3/33/51295 مورخ 98/04/04 می باشد
با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی ساختمان و باستناد پالن نقشه برداري ارائه  **----**

: شده
در بالکن بسطح 11/96متر مربع توسعه بنا دارد **---**

در طبقه اول بمساحت 1/45 متر مربع اضافه بناي همزمانساز دارد **--**
در طبقه دوم بسطح 15/48 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح 9/35 **--**

متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع عام می باشد
در طبقه سوم بسطح 0/88 متر مربع کاهش زیربنا دارد (0/88 متر مربع بیشتر به  **--**

کمیسیون اعالم گردیده بود و بستانکار می باشد.)
در زیرشیروانی بسطح 1/04 متر مربع توسعه بنا دارد **--**

طبقه دوم و سوم مطابق پروانه صادره بصورت یک واحد بوده که در حال حاضر هر  **--**
کدام به یک واحد مجزا تبدیل شده و بر اساس آن

تعداد واحد هاي مسکونی در مجموع ساختمان از دو به سه واحد افزایش یافته است
با توجه به افزایش واحد هاي مسکونی و عدم تامین پارکینگ مطابق ضوابط یک  **--**

واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
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الزم به ذکر است هر گونه مغایرت احتمالی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان  *--*
قابل  بررسی مجدد می باشد و تایید نهایی پارکینگ هاي

احداثی با شرط انطباق با ضوابط شهرسازي در زمان صدور گواهی پایانکار انجام خواهد  
.پذیرفت

حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند *--* 
.مراتب جهت دستورات بعدي  به حضور تقدیم می گردد *-------*

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره از کمیسیون 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 و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، از بابت اضافه بناي همکف به مساحت 

16.82 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 4.32 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 18.84 مترمربع راي بدوي مبنی بر جریمه، 

مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 239,073,100(دویست و  سی و  نه میلیون و  هفتاد و  سه هزار و  یکصد) ریال 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 48.62  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/15 3/98/23860 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

ارشاد نبش 
ك بشیري

3-3-10078-1-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 3/97/103 
به تاریخ 97/08/13 به صورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه به مساحت 525.79متر مربع 

 می باشد
پروانه مذکور به شماره 519302 به تاریخ 98/03/04 به صورت 3 طبقه بر روي یک  *--*
باب مغازه به مساحت 32.17 و در 4 واحد مسکونی و با زیر بنا 686.98 متر مربع اصالح 

گردید

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف مسکونی به سطح 16.82 متر مربع که از این مقدار به سطح 12.50  1-1

 متر مربع سایبان با مصالح همکن (بتنی ) جهت تامین یک واحد پارکینگ می باشد
توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 70.88 متر  1-2

 مربع

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 12.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 4.32 مترمربع  -2
(

 توسعه بنا در انباري در زیر شیروانی به سطح 0.62 متر مربع  -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.25 مترمربع می باشد ( در آمکدي )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  4.71 متر مربع و  -4

طبقات در مجموع به سطح 4.13 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 4.71 متر مربع)
با توجه به تعداد 3 واحد مسکونی دو واحد پارکینگ در ذیل ساختمان و یک واحد در   -5

: ذیل سایبان بتنی تامنی گردیده است و برابر ضوابط
 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد : 5-1

 داراي 2 واحد کسري پارکینک تجاري می باشد : 5-2
ضمنا در زمان دریافت پروانه ساختمانی داراي سوابق خریداري یک واحد پارکینگ  : 5-3

 تجاري برابر ضوابط بوده است

گزارش ناظر ساختمان به صورت سیتماتیک ( اتوماسیون نظام مهندسی ) در تاریخ  *-*
98/04/22 به شماره پیگیري 3202 ثبت شده است و در پرونده فنی شهرداري درج شده 
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است
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به  کاهش نیافته است *--*

واحد هاي تجاري از 1 به 3  واحد افزایش یافته است*---*

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش  نیافته است *--*

 M114 کاربري مجاز : محور هاي خدمتی محله اي - زیر محله *--*
 M114 کاربري موجود :  محور هاي خدمتی محله اي - زیر محله *---*

سطح اشغال مجاز : 68.68 -----  مورد استفاده زمان پروانه 68.68 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  75.86

تراکم مجاز : 219.78 %-------  مورد استفاده زمان پروانه 219.76 %  *---------*
%------- استفاده کنونی  255.56

رعایت فضاي باز  و سبز نمی گردد *----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی ، ملک فاقد عقب نشینی می  *----------*

باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی و انباري، 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-171844 

مورخ 98/09/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,749,297(یک میلیون 
و  هفتصد و  چهل و  نه هزار و  دویست و  نود و  هفت)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 79.74  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/01 3/98/23861 بدوي آج  
بیشه-ازاد-
  بن هفتم

3-2-10306-211-1-0-0 13
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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

13.6  0
 

219375  , 1380 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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر **--**
 فروشنامه عادي به مساحت 290مترمربع که وضع موجود برابر نقشه برداري

ارائه شده به مساحت 246.19مترمربع می باشد.مشتمل بر یک دستگاه ساختمان **--**
ویالئی با قدمت سال 80 (برابر فیش برق پیوست)

. که در زمان بازدید اقدام به تعمیرات بدون مجوز بناء و بازسازي آن نموده است**--**
از بابت اعیان ویالئی  بلوکی با شناژ قائم به مساحت 70.31مترمربع و انباري بلوکی **--**

.به مساحت 9.43مترمربع فاقد سابقه در شهرداري می باشد
.قرار دارد r112 جانمائی ملک بر اساس طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2530به مساحت 13.6مترمربع از عرصه در حد شمال **--**
.تعریض کوچه 8متري اصالحی قرار دارد

.کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد**--**
.رعایت یک واحد پارکینگ در محوطه روباز می گردد**--**

کاربري سال ساخت بر اساس طرح تفضیلی قدیم مسکونی با تراکم متوسط می **--**
.باشد

 .سطح اشغال مجاز 65% عرصه باقیمانده و سطح اشغال موجود 34.30% می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم  موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

13
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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 2,585,353,500(دو میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد 

و  پنجاه و  سه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 555.99  1.5
 

3100000  , 1393
 , 1394

احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/12/04 3/98/23876 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
انصاري 

پشت نظام 
مهندسی خ 
   بوستان

3-3-10330-93-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت 146.63 متر مربع **--**
 مشتمل بر ساختمان احداثی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی می باشد
در خصوص تخلف اجرایی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده  *--*

 : صد  به شرح ذیل می باشد
از بابت دیوارگذاري بدون مجوز به طول  13 متر داراي  راي  غیابی کمیسیون ماده  *----*

صد  به شماره 3/93/10101مورخ 93/11/21  مبنی بر تخریب می باشد
از بابت احداث بناي مسکونی به مساحت 582مترمربع داراي راي شماره   *------*
 14158 مورخ 94/10/29 کمیسیون ماده صد به صورت غیابی مبنی بر تخربب می باشد

:   برابر نقشه برداري ارائه شده برابر سوابق گزارش *--------*
دو باب مغازه به مساحت 61/17مترمربع  خارج از تراکم با تبدیل پیلوت به تجاري  با  -1 
قدمت سال 94 بدون بالکن با ارتفاع 4متر  که در زمان بازدید  فاقد فعالیت و تابلوي 

. تبلیغاتی بود
پیلوت و راه پله احداثی به مساحت 130/52مترمربع  خارج از تراکم در طبقه همکف   -2
الزم  به توضیح است مساحت سایه کنسول جنوبی به مساحت 3.47مترمربع  از مساحت 

.اعالمی به کمیسیون کسر گردیده است
 طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به مساحت 133/92مترمربع خارج از تراکم -3

طبقه دوم و سوم هرکدام  شامل دو  واحد مسکونی به مساحت 145/74 مترمربع خارج از  -4
. تراکم که 11/72مترمربع از این مقدار به صورت کنسول غیر مجاز در معبر 10 متري می باشد

.دو  واحد کسري پارکینگ تجاري و 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند -5
رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در ضلع جنوبی و در باکس پله نمیگردد که مجاز به  -6

.احداث پنجره در این بخش نمی باشد. راه پله به بام اجرا نشده است
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظرماده صد به شماره18085/95/3  مبنی بر 
جریمه 555/99مترمربع بناي مسکونی  بدون کسري پارکینگ می باشدکه پرونده مختومه 

 گردیده است
(  از بابت بناي تبدیلی و  دو واحد کسري پارکینگ تجاري و 4 واحد کسري پارکینگ 

مسکونی فاقد راي می باشد که مقرر گردید در پرونده دیگري بررسی شود. )
مالک شخصا اقدام به تخریب  مغازه ها در همکف نموده  و  تعداد واحد هاي مسکونی  *--*

به 3 واحد کاهش یافته است
 طی بازدید صورت گرفته شده تخلف  جدیدي مشاهده نگردید *----*

با توجه به تخریب بناي تجاري در همکف رعایت حداکثر ارتفاع پیلوت  ( 2.40 )  *------*
در اتمام کار الزامیست(با سقف کاذب)
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با توجه به مشروحه فوق و تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 18315مورخ **--**
:97/12/07  در خصوص موارد مورد بررسی و پرسش به عرض می رساند

پرسش اول: وضعیت ساختمان مسکونی می باشد و متراژ در فرم گزارش اعالم **--**
گردیده است(559.46مترمربع که 3.47 مترمربع بر اساس ضوابط زمان احداث تخلف نبوده 

و مساحت کل تخلف  555.99مترمربع می باشد)
پرسش دوم:بناي مسکونی در محل موجود می باشد ودر مرحله نازك کاري می **--**

.باشد
پرسش سوم:پس از احداث بناء بخشی از مساحت پیلوت که به مغازه تبدیل شده **--**

.بود در محل تخریب وبه پیلوت اعاده گردیده است
****************************

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 22694مورخ 98/04/09 کمیسیون ماده **--**
صد  در خصوص گزارش جدید به همراه اعالم کاربري میزان دقیق عقب نشینی

 گزارش به روز می باشد و کاربري ملک بر اساس طرح تفضیلی پارکهاي عمومی**--**
g113می باشد ملک فاقد عقب نشینی می باشد.

گفتنی است در حال حاضر ملک فاقد تخلف ساختمانی می باشد  و در خصوص **--**
 .جریمه معترض می باشد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه مبنی بر احداث 
رستوران سنتی  بدون مجوز شهرداري نظر به  اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 

دادگستري به منظور تعیین ارزش سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و 
با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-149041 مورخ 98/08/21 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 10،765،200،000 
ریال نظر به اینکه اعتراض موجه و مستدلی نسبت به نظریه مذکور به عمل نیامده به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 2,153,040,000(دو میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  چهل 
هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی مشارالیه مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 538.26  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/01 3/98/23877 بدوي جاده  
انزلی-باالتر
ازنمایندگی 
سایپا جنب 
شرکت 
ایرانت 

میکانیکی 
هاشمی

3-3-10373-31-1-0-0 13
77

در خصوص 4 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 660,000,000(ششصد و  

شصت میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100  2
 

3300000  , 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 احترامآ پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی  برابر فروشنامه عادي به مساحت عرصه 
.1048.19مترمربع میباشد

که وضع موجود  بصورت   در حال احداث اعیان  تجاري ( ظاهراً بصورت رستوران یا کافه  
سنتی)  بدون مجوز  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

 نظام مهندسی)
مساحت عرصه وضع موجود  538/26 متر مربع وطبق پالن معماري ارائه شده شامل

اعیان بلوکی در حال احداث  بسطح 19/16 متر مربع جهت آشپزخانه با قدمت سال 1-1397
اعیان بلوکی در حال احداث  بسطح 68/86 متر مربع جهت فضاي پذیرایی  با قدمت سال -2

1397
عدد  اعیان بلوکی   بسطح کلی26/79  متر مربع جهت فضاي پذیرایی  با قدمت سال  3 -3

1397
عدد آالچیق ثابت فلزي  بسطح 21/41 متر مربع جهت فضاي پذیرایی  با قدمت سال  2 -4

1397
سرویس بهداشتی  با مصالح بلوکی  بسطح 16/52 متر مربع با قدمت سال 1397 -5

انباري بسطح 4/11 با قدمت سال 1397 با مصالح بلوکی -6
و داراي  محوطه بصورت محوطه تجاري از مابقی عرصه   بسطح  381/41 متر مربع در  -7

.حال استفاده میباشد
داراي  4 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد( 2 واحد در محوطه در فضاي باز رعایت  

میگردد.)
با توجه به خط پروژه 1149 مورخ 1397/05/13  بسطح 4/23 متر مربع از عرصه  در  ****

.تعریض خیابان 45 متري  قرار میگیرد
.حالیه متقاضی  با توجه به اخطار 10 روزه کمیسیون درخواست کارشناسی ملک را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  مورخ معادل 1,570,960,000(یک میلیارد و  پانصد و  
هفتاد میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 188.03  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/09 3/98/23887 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی به 

طرف نیروي 
دریایی 
جنب 

الکتریکی 
لیمانی

3-1-10205-695-1-0-0 13
78

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 620,000,000(ششصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/68  مورخ 1397/05/16 بصورت 
 دو اشکوبه (طبقه اول یک واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه فاقد بالکن و پیلوت )

با زیربناي  کلی  بسطح 216.84 متر مربع  با خریداري کسري یک واحد پارکینگ تجاري 
 . صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و دیوار چینی سه طرف بوده و برابر نقشه  
 . برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف پروانه صادر بشرح زیر میباشد

 . استفاده از 100% عرصه بعنوان سطح اشغال
 .  تبدیل پیلوت و به تجاري در همکف بسطح 47.84 متر مربع  - 1

 . افزایش بناي خارج تراکم  بصورت تجاري در همکف بسطح 22.25 متر مربع  - - - 
تبدیل واحد مسکونی  طبقه اول  به تجاري بسطح 95.69 مترمربع (از مقدار فوق بسطح  - 3

  14.31 مترمربع بصورت راه پله مسکونی بوده )
.    افزایش بنا خارج تراکم بصورت تجاري در طبقه اول بسطح 22.25 متر مربع -

 . تعداد  4  واحد کسري پارکینگ  تجاري - - -
 . کل بنا در یک واحد تجاري در اینمرحله معرفی گردیده است

 . کاهش زیرشیروانی بدیلیل حذف انباري بسطح 10.33 متر مربع -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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 2  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

65,000,000(شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

650000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/08 3/98/23888 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا(ع)-کو
چه عظیم 
دوست 

کوچه مرداد
  

3-2-10275-54-1-0-0 13
79

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 166726  مورخ 1398.09.16 (ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري ) ارزش سرقفلی به مبلغ 909.750.000  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 181,950,000(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون 
و  نهصد و  پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 62.93  0
 

650000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 57  مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  4باب 

 مغازه  بازیربناي
مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  1390  را نموده وبراساس ضوابط سال   56/01

 : ساخت  کسري  2  واحد پارکینگ  تجاري   دارندوزیربناي آن شامل
باب اول که دوبر وبدون بالکن  بازیربناي 12/95  مترمربع وبه مالکیت خانم مینا سپاهی  -1
که برابر خط پروژه پیوست به شماره 1878  بسطح 3/66 مترمربع داراي عقب نشینی می 

 .  باشد
باب دوم بدون بالکن وبازیربناي 14/54 مترمربع وبه مالکیت محمد تقی محمدي که برابر  -2
 . خط پروژه پیوست به شماره 1878  بسطح 3/45  مترمربع داراي عقب نشینی می باشد

باب سوم بازیربناي 14/02مترمربع داراي بالکن بسطح 6/42 مترمربع   که از مقدار فوق  -3
بسطح 4/67 مترمربع درحد یک سوم  وبسطح 1/75 مترمربع مازاد بر یک سوم  وبه مالکیت
اقاي پدرام حیدر پورنیا که برابر خط پروژه پیوست به شماره 1878  بسطح 2/92مترمربع  

 . داراي عقب نشینی می باشد
باب چهارم بازیربناي 14/54 مترمربع وبه مالکیت اسمائیل علیزاده  که برابر خط پروژه   -4

 . پیوست به شماره 1878  بسطح 2/92مترمربع داراي عقب  نشینی می باشد
واقع گردیده بناهاي   R112 وبا توجه به اینکه براساس طرح تفصیلی باقیمانده ملک درپهنه  

 .  احداثی مازاد برتراکم  می باشد  وبعد 3 متر براي مغازه ها رعایت نگردیده
: الزم به ذکر است که بصورت غیابی در خصوص  

احداث 3 باب مغازه داراي سوابق گزارش درسیستم می باشد . حالیه درخواست  پرداخت 
  .  مغازه ها  رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم میگردد

 ( صرفا جهت تنظیم فرم تحلیل درآمدي ) 

13
79

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 

89,478,000(هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 395  0.1
 

960000  , 1393
 , 1395
 , 1397

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 3/98/23891 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام- 
حارس

3-3-10425-3-1-0-0 13
80
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شرح راي نوع 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 ساختمان هاي احداثی 
قبل سال 66، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي ، عینا تایید می 

گردد.

ردتخلف 5400.65  0
 

65000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 3/98/23891 تجدید 
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش امالك فرماندهی انتظامی گیالن   باستحضار  می رساند.طی بازدید    
بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي محمد خانی)  از  خانه هاي سازمانی نیروي انتظامی  

 واقع در بلوار ولی عصر پشت هالل احمر
با توجه به  اطالعات  ارائه شده  و اظهارات  نماینده  آن اداره محترم  و بازدید بصورت زیر  

.میباشد
مکان مذکور به عرصه بمساحت 9569/70 متر مربع میباشدو شامل 9  بلوك هاي ساختمانی 

در 56 واحد  وانباري در محوطه   با قدمت  حدود سال 1360 و یک حسینیه ( مسجد) 
   بانضمام سرویس بهداشتی

با قدمت سال 1397 و سایبان فلزي جهت پارکینگ حدود سال 1395 و نگهبانی و سرویس 
بهداشتی  با قدمت سال 1393بشرح زیر میباشد

شامل 5 بلوك  4 طبقه  با زیربناي کلی  3436 متر مربع  ( هر بلوك 687/20 متر مربع و  -1
 هر طبقه حدود 171/80 متر مربع) از نوع فلزي

شامل 4 بلوك  2 طبقه  با زیربناي کلی  1732 متر مربع  ( هر بلوك 433 متر مربع و هر  -2
 طبقه حدود 216/50 متر مربع)از نوع فلزي

 انباري از نوع مصالح  بلوکی با زیربناي حدود  24 متر مربع  -3
  قدمت اعیانات فوق طبق اظهار نظر نماینده  اداره محترم  حدود سال 1360 میباشد

نگهبانی   مجتمع بسطح حدود  16 متر مربع  و سرویس بهداشتی با زیر بناي حدود 6  -4
متر مربع  از نوع مصالح بلوکی با قدمت حدود سال 1393

داراي سایبان از نوع فلزي در محوطه با زیر بناي حدود  168 متر مربع  با قدمت حدود  -5
سال 1395

حسینیه ( مسجد  از نوع مصالح بنایی با کالف با زیربناي حدود 188 متر مربع  و   -6
سرویس بهداشتی از نوع بلوکی با زیربناي حدود 17 متر مربع ( جهت استفاده حسینیه ) با 

قدمت  حدود سال 1397
.میباشد

.که از بابت احداث موارد فوق مدرکی ( بالمانعی) ارائه ننموده اند
براي مسجد  به تعداد 2 واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد که در محوطه  باز تامین می گردد 

. و براي بلو کهاي ساختما نی با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به خط پروژه 941 بپیوست بسطح 208/65 متر مربع  از بر عرصه انعکاس داده روي  

.خط پروژه در تعریض کوچه هاي 12 متري و 10 متري و پخ دو گذر آنها میباشد
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که با توجه به مسائل امنیتی و عدم ارائه نقشه و سایت پالن وضع موجود در خصوص عقب 
.نشینی اعیان اظهار نظر نمیتوان نمود

.سطح اشغال موجود 8/62 % میباشد و سطح اشغال مجاز 30% میباشد
مجتمع مسکونی ) میباشد ) R122 با توجه به  طرح تفصیلی در کاربري

(کاربري طرح تفصیلی  قدیم ملک مسکونی تراکم زیاد میباشد (با توجه به سال ساخت
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر  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 دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2  به  1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 

جریمه به مبلغ  157,728,000(یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 33.92  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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نظر
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/250 به تاریخ 96/12/28 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 248.10 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 11.29 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 11.29  متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.78  متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  1.73 متر مربع و در   -4
 طبقه  اول به سطح 0.89 مترمربع
رعایت پارکینگ می گردد *---*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامی می  *-----*

 باشد
 ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد *------*

 فاقد گزارش ناظر ساختمان می باشد *-*
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*

 سه طبقه روي پیلوت -  R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  سه طبقه روي پیلوت -  R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز : 55% -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.67 % ------  *------*
% استفاده کنونی  61.85

تراکم مجاز : 165% -------  مورد استفاده زمان پروانه 97.60 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  110.82

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ، ملک  فاقد عقب نشینی می  *-------------*
باشد

مالک درخواست دریافت  گواهی عدمک خالف  برابر ضوابط را  *---------------*
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دارد
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 توسعه تجاري به مساحت 84.62 مترمربع، انبار به مساحت 4.5 مترمربع، 

سایه بان به مساحت 15 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 525,576,000(پانصد و  بیست و  پنج 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 104.12  4
 

1200000  , 1390
 , 1395

توسعه بناي تجاري 1398/11/28 3/98/23900 رسیدگ
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 مجدد
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3-1-10267-6-1-0-0 13
82

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده طبق سند مالکیت   به مساحت عرصه 941مترمربع  مشتمل **--**
بر جایگاه عرضه بنزین بمساحت حدودا 205 متر مربع و ساختمان 2 طبقه(همکف بمساحت 

 حدودا 67/43 متر مربع و طبقه اول بمساحت 73/43 متر مربع)
داراي پروانه شماره 287 مورخ 80/12/28 و عدم خالف بشماره 27066 مورخ **--**

82/06/08 و همچنین گواهی پایانکار بشماره 19569 مورخ 83/07/04 بصورت پمپ بنزین 
.خانی  می باشد

از بابت  اعیان بدون مجوز بصورت دفتر تجاري خدماتی( انبار - راهرو ژنراتور و   **--**
نمازخانه) بمساحت حدودا 84.62 متر مربع که از این مقدار بمیزان حدودا 33/92 متر مربع 

در محدوده ثبتی واقع گردیده
و بمساحت حدودا 37/19 متر مربع خارج از محدوده ثبتی در تصرف مالک میباشد **--**
داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 89/11/26 و تجدید نظر مورخ 90/04/12 به تخریب بنا 

محکوم گردیده اند
(در ابتدا  بابت 102 متر مربع اعیان بدون مجوز)که پس از اصالح نقشه مساحت **--*
مذکور به 84.62 متر مربع کاهش یافته و متراژ مذکور نیز به کمیسیون اعالم گردیده

و کمیسیون همعرض طبق رأي مورخ 94/7/30 آراي بدوي و تجدید نظر را تأیید  **--**
نموده است و مجدداً داراي را دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3531مورخ 94/12/17 

 مبنی بر توقف
.عملیات صادر گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید عالوه بر 84.62مترمربع **--**
دفتر خدماتی پمپ بنزین  یک اتاقک جهت درگاه خودپرداز بانکی به سطح حدودي 4.5

 .مترمربع  بدون مجوز در ورودي پمپ بنزین احداث گردیده است
سایبان فلزي به مساحت حدودي 15مترمربع جلوي سرویس بهداشتی با قدمت **--**

سال 90
توضیح اینکه برابر سوابق موجود در پرونده  از بابت 112/12 متر مربع از عرصه  با **--**
پالك ثبتی 2367/1 سند جداگانه در مالکیت ایشان صادر گردیده است .( در حال حاضر کل 

عرصه پمپ بنزین 1053.12مترمربع)
.طبق نامه اداره آب بشماره 34940/د مورخ 89/11/26 بصورت نهر متروکه میباشد **--**
جهت تعیین میزان عقب نشینی مطابق طرح جدید نیاز به ارسال خط پروژه جدید **--**

.می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 923قدیم(زمان احداث بناء) ملک فاقد عقب نشینی از **--**
معبر 10متري حد شرق می باشد.(در این خصوص داراي راي کمیسیون ماده 5مطابق بند 43 
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.مورخ 90/06/19 می باشد
امابرابر خط پروژه ارسالی جدید حدود 270.31 متر مربع از  عرصه کلی پمپ بنزین **--**
(این پالك و کل پالك 2367/1 )در مسیر عقب نشینی  کوچه 14متري اصالحی حد شرق   و 

 54.67 مترمربع ازعرصه در حد غرب
در تعریض کمربندي 51متري مدرس در مجموع  به مساحت 324.98 مترمربع   در **--**

.تعریض قرار دارد
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 2074مورخ 98/07/14 در خصوص اینکه  **--**

:ایا کل اعیان احداثی در مایملک اقاي خانی احداث گردیده است
با توجه به اینکه در خصوص نهر متروکه به مساحت 112.12مترمربع سند مالکیت از **--**
شهرداري رشت به اقاي خانی منتقل گردیده است موضوع تجاوز منتفی و 37.19مترمربع 

   اعیان احداثی در پالك مجاورکه
  .در حال حاضر به نام ایشان می باشد احداث  گردیده است **--**

تاسیسات و تجهیزات تثبیت شده)و در ) s121 کاربري ملک در طرح تفضیلی جدید**--**
.طرح تفضیلی قدیم مسکونی با تراکم متوسط می باشد

سطح اشغال موجود ملک (با توجه به عقب نشینی اعیان بر اساس عرصه قبل عقب **--**
.نشینی) 35.75% می باشد و سطح اشغال مجاز 80% می باشد

.رعایت پارکینگ در محوطه پمپ بنزین می گردد**--**
.مراتب با توجه  به  تصمیم کمیسیون حضور تقدیم میگردد**--**

****************----********
.با توجه به بازدید مجدد انجام شده سایبان فلزي تخریب گردیده است**--**

.مراتب جهت مختومه پرونده مفتوح به حضور تقدیم میگردد**--**

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 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، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 173,325,600
(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 34.39  1.5
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 223 به تاریخ 96/12/23 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 503.51 مترمربع می باشد
در خصوص توسعه بنا در همکف به سطح 19.54 متر مربع داراي سوابق گزارش و   *---*

راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بنا داشته که تخریب صروت پذیرفته است
مجددا از بابت توسعه بنا در همکف به سطح 8.73 متر مربع داراي سوابق گزارش و  *----*

 راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد
حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می  *-----*

: باشد

 کاهش بنا در همکف به سطح 0.17 متر مربع  *-*
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 25.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.56 مترمربع  -1

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.75 متر مربع و   -2

طبقات در مجموع به سطح 6.95 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.32  )

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 97/10/16  *-*
 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی 3 طبقه *--*
 R121 - کاربري موجود : مسکونی 3 طبقه *---*

سطح اشغال مجاز :  55%  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.93 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  60.66

تراکم مجاز : 165 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 164.80 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  182.93

رعایت فضاي باز به سطح 7.23 متر مربع رعایت نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*

13
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 ضریب2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ796,378,400(هفتصد و  نود و  

شش میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 126.47  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 3/98/23905 بدوي بلوار  
خرمشهر  
زمینهاي 
فنی وحرفه 
اي استان 
  گیالن

3-3-10410-377-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/159 مورخ 97/12/06 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 559/72 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 28/03 متر مربع می باشد  *--*

توضیح اینکه بسطح 12/5 متر مربع از این مقدار بصورت سایبان فلزي متصل به سازه جهت 
.تامین پارکینگ می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 46/59 متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 15/53 متر مربع) می باشد همچنین در طبقه همکف بمساحت 7/53 و در  

مجموع سه طبقه
بسطح 12/27 متر مربع (هر طبقه 4/09 متر مربع) از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي  

مسکونی تبدیل گردیده است
در زیرشیروانی بسطح 5/05 متر مربع توسعه بنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 65 % و سطح اشغال موجود برابر با 78/89% می  *----*

باشد
تعداد واحد هاي مسکونی از سه واحد به پنج واحد افزایش پیدا کرده است*-----*

با توجه به تخلف در احداث سایبان  تا این مرحله یک واحد  کسري پارکینگ  *-----*
مسکونی دارد الزم به ذکر است در صورت راي به ابقاي سایبان مذکور فاقد کسري پارکینگ 

می باشد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت نمی گردد (30 متر مربع *-------*

کاهش اجراي فضاي سبز دارد)
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/23 تخلف در اجرا  را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (27/44 متر مربع کمبود فضاي باز  *--------*

دارد)
در حد شرقی پالك مطابق نقشه هاي زمان پروانه بعلت توسعه بنا  *---------*

همجواري رعایت نمی گردد (در نقشه اجرایی مشخص شده است)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام 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 خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون 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 و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14,756,500(چهارده 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  پانصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 10.07  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/10/15 3/98/23906 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-207-1-0-0 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 16**--**
 مورخ 96/02/17 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی

با زیربناي 394.78مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري بود تا **--**
:این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 2.28مترمربع به صورت **--**

.پیلوت (از این مقدار 1.78مترمربع عدم رعایت درز انقطاع در دو ضلع ساختمان می باشد)
اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت 2.28متر مرمربع مازاد بر تراکم **--**
به صورت مسکونی (از این مقدار 1.78مترمربع عدم رعایت درز انقطاع در دو ضلع ساختمان 

می باشد)در مجموع سه طبقه به مساحت 6.84مترمربع
کاهش سطح راه پله به مساحت .06مترمربع در هر طبقه در مجموع  ساختمان به **--**

مساحت 0.24مترمربع
یک انباري مازاد بر 5متر مربع به سطح 0.71مترمربع در زیرشیروانی دارند که **--**

.تخلف محسوب می گردد
سطح اشغال مجاز در زمان پروانه 50% بوده که در حال حاضر سطح اشغال 51.375**--**

 می باشد(بر اساس ضوابط پروانه به کسر باکس پله)
.رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است**--**

پروانه بر اساس ضوابط قدیم صادرگردیده بود که رعایت فضاي باز بر اساس پروانه **--**
.صادره گردیده اما فضاي سبز در محل اجرا نشده که شرایط اجرا در زمان پایانکار وجود دارد
داراي گزارش مرحله اي ناظر معماري  به شماره 100792مورخ 96/05/23 در مرحله **--**

ستون همکف در خصوص تغییر معماري
داراي گزارش مرحله اي ناظر سازه   به شماره 485608مورخ 96/04/25 در **--**

 خصوص شروع عملیات ساختمانی
گفتنی است با توجه به ساخته شدن ساختمانهاي مجاور در ضلع شرق و غرب ملک **--**

و وجود عرض مازاد عمال رعایت درز انقطاع در اضالع شرق و غرب ملک به عرض 15 
.سانتیمتر می گردد

.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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، 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  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

393,321,600(سیصد و  نود و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 78.04  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/10/08 3/98/23907 تجدید 
نظر

تازه آباد -  
خ شهدا  ك 
بهشتی-نب
ش بن سوم

3-3-10176-37-1-0-0 13
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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 بمبلغ 28,711,200(بیست و  هشت میلیون و  

هفتصد و  یازده هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 17.09  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 مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره   154مورخه 96/10/10
   می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 17/09  مترمربع بصورت  4 طبقه روي 

پیلوت در
واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت 8 باب انباري  بازیربناي کل 846/03   مترمربع    8
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري  است  برابر نقشه برداري ارائه شده  

 : برخالف مدلول پروانه داراي
. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 1/45 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 5/07 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -2
.  برتراکم وعرض راه پله 1/1 متر می باشد

. افزایش بناي مازاد برتراکم در  طبقه اول  بسطح 16/04   مترمربع -3
افزایش بناي مازاد برتراکم در  طبقات دوم الی چهارم  بسطح 51/12مترمربع ( هرطبقه    -4
17/04   مترمربع)  وعرض راه پله 1/1 متر می باشد که از مقدار فوق بسطح یک مترمربع 

 درهرطبقه بصورت
.   عدم رعایت پخ مربوطه ( کنسول غیر مجاز   در ارتفاع  5/5 متري )می باشد

کاهش سطح راه پله درطبقات بسطح 4/36 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد   -5
برتراکم ( هرطبقه 1/09 مترمربع ) .الزم به ذکر است که با توجه به تغییر ات داده شده 

 ودرآرایش پارکینگها چنانچه
پس از اجراي کفسازي ونماسازي ستونها عرض نفررو کمتر از 1/2 متر باشد در زمان صدور 

 . گواهی پایانکار  کسري پارکینگ اعالم خواهد شد
همچنین در زیرشیروانی بسطح 2/6 مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه درخواست صدور 

 . گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

نگارش گزارش توسط کارشناس اسبق ( ابراهیمی ) صورت پذیرفته وهر گونه مغایرت  *-*
در زیر بنا در مراحل اتی با ارائه نقشه برداري وضع موجود متعاقبا اعالم می گردد

 به جهت تکمیل فرم تحلیل خالف 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 وبازدید اعضا از ملک مراتب به کارشناس ارجتع گردید و 
با  با عنایت به دادنامه شماره 90583 مورخ 98/05/28 مبنی بر تائید استحکام بنا 

،مراتب تعیین ارزش سرقفل مجدداً به کارشناس ارجاع و با توجه به اخذ نظریه شماره 
129266 مورخ 98.07.21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 4.314.600.000ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 
اعتراض آنها، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 862,920,000(هشتصد و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  

بیست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 287.64  0
 

780000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/17 3/98/23909 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
بعداز کوي 
امام رضا(ع) 
اتوگالري 
  اقیانوس
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10:41زمان 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین  
 محصور بمساحت 288 متر مربع که وضع موجود

طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی (پیوست)  عرصه بمساحت 287.64متر مربع که 
  بصورت نمایشگاه اتومبیل داراي تابلو

:به ابعاد 1/70*12 متر بصورت حروف برجسته در حال بهره برداري میباشد و از بابت
دفتر کار ( نمایشگاه ) بمساحت 31/59 متر مربع -1

داراي محوطه تجاري( محوطه نمایشگاه) بمساحت 256/05 متر مربع -2
فاقد کسري پارکینگ -3

 با قدمت ساخت سال 1392
داراي راي دیوان عدالت اداري( بشماره ش ر 215423 مورخ 1395/10/22  ثبت شهرداري 

.منطقه سه گردیده است) مبنی به رسیدگی مجدد در کمیسیون میباشد
.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

حالیه متقاضی با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100  بشماره  ش ر 1395-238606 
.مورخ 1395/11/21 ( بپیوست) درخواست تعیین کاربري را دارند

با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 595 ( بپیوست) 
بمساحت 32/47 متر مربع از عرصه در تعریض بلوار 51 متري خرمشهر قرار میگیرد

( که ازاین مقدار بمساحت 12/38 متر مربع هم در تعریض و همدر حریم کابل برق قرار 
میگیرد.)

و بمساحت 36/32 متر مربع در  S321 و مابقی بمساحت 218/85 متر مربع در کاربري
.قرار میگیرد  R112 کاربري

*** 
مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد. که از بابت موارد  فوق داراي راي 

کمیسیون رسیدگی مجدد بشماره 3/98/23909 مورخ 1398/10/17 میباشد
*** .مراتب  با توجه به فرم تحلیل درآمدي تقدیم حضور 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 بناي همزمان ساز همکف و طبقات اول تا پنجم هر یک به مساحت 2.18

 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع، تبدیل راهرو و انباري در 
زیرشیروانی به اتاق به مساحت 24.56، اضافه بناي همزمان ساز تبدیل راه پله به بناي 
مفید در طبقات به مساحت 2.65 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 290,976,000(دویست و  نود 

میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 43.3  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1398/11/28 3/98/23921 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
الله - 

میدان ولی 
عصر بن 
سوم

3-3-10411-55-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  172  مورخه 
94/12/27 می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح410/41   مترمربع بصورت 5 

 طبقه بازیرشیروانی
بصورت انباري  روي پیلوت در10   واحد مسکونی با رعایت عقب سازي درطبقه پنجم  

بازیربناي کل 1417/35   مترمربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی  درحد بهره برداري می 
باشد و مطابق سوابق

:از بابت 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بصورت پیلوت بسطح 31/05 مترمربع -1 

 . افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله درهمکف بسطح 3/39 مترمربع -2
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 133/4 مترمربع -3

افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله درطبقات اول الی چهارم بسطح 4/36 مترمربع -4
 . 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه پنجم بسطح 81/88 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -5
 . 48/19  مترمربع عدم رعایت عقب سازي دراین طبقه می باشد

 افزایش بناي درحد تراکم بصورت راه پله درطبقه پنجم بسطح 0/75 مترمربع -6
 افزایش بناي درحد تراکم بصورت راهرو وانباري درزیرشیروانی بسطح 27/58  مترمربع -7

 تخطی از ضوابط  سقف تراکم اعطایی بسطح 410/41 مترمربع -9
داراي  راي تجدید نظر بشماره 3/96/20713 مورخ 1396/12/23 و گواهی عدم خالف  

بشماره 3/33/473935 مورخ 1397/10/16 می باشد
درخصوص درب هاي پارکینگ در حد شرقی مجاز به نصب  3 درب 3 متري میباشد که  یک 

 درب 3/5 متري و یک درب 4 متري نصب نموده است
و در حد جنوب  مجاز به  نصب 2 درب 3 و 4 متري طبق ضوابط میباشد که 2 درب 4/60 
متري نصب نموده است   ( بطول 2 متر بیشتر از  مجموع  طول دربهاي مجاز درب ها) که 

تاثیري در پارك حاشیهاي ایجاد نمی نمایید
حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار دارند که با توجه به نقشه تفکیکی ارائه شده و بازدید 

:از محل موارد زیر قابل بیان است
در همکف داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بسطح 2/18 متر مربع (همزمانساز) *---*

در طبقات اول تا پنجم داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بسطح 10/90 متر مربع (هر  *----*
طبقه بسطح 2/18 متر مربع) بانضمام تیدیل 0/53 متر مربع از فضاي

راه پله به فضاي مفید مسکونی در هر طبقه (در مجموع 5 طبقه 2/65 متر مربع )می باشد 
(همزمانساز)
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در زیرشیروانی بسطح 3/01 متر مربع توسعه بنا دارد توضیح اینکه در قسمت  *-----*
مذکور اتاق بمساحت 27/57 متر مربع جانمایی و احداث شده است

که همانطور که ذکر شد بسطح 3/01 متر مربع بصورت توسعه بنا و بمقدار 24/56 متر مربع از 
آن بصورت تبدیل غیر مجاز انباري ها و راهرو  به اتاق مذکور است

که در حال حاضر در حد سفت کاري می باشد
دیوار حایل بام بصورت سقف ژاپنی اجرا شده است*----*

مقدار فضاي سبز ایجاد شده در محل حدود 7 متر مربع ( کمتر از 10% عرصه) می *----*
باشد

نامه سازمان محترم آتش نشانی در خصوص ملک مذکور بشماره ش ر *-----*
171176-1398 مورخ 1398/09/23 پیوست پرونده می باشد

 . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تبدیل بخشی از 

پیلوت به تجاري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
32,256,000(سی و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 3.2  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/11/05 3/98/23922 تجدید 
نظر

ژاندار  
مري- 

خیابان دفاع 
 بعداز 

کالنتري  
جنب 

رستوران 
  آبشار
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري یک قطعه 
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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر مدلول پروانه اصداري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 

جریمه به مبلغ 359,704,800(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 71.37  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد 
مسکونی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي، با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، نظر به اینکه رأي صادره ،  طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است. مع الوصف با توجه به موقعیت مکانی و موارد 
اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ، با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداریها، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري جهت تعیین 

ارزش سرقفلی، طبق نظریه کارشناسی واصله  به شماره 100391 مورخ 98.06.31 
ارزش سرقفلی به مبلغ 920.000.000 ریال برآورد گردید. لذا جریمه نقدي برابر یک 
پنجم ارزش سرقفلی،  مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 184,000,000(یکصد و  

هشتاد و  چهار میلیون ) ریال، راي بدوي را نتیجتا تایید می نماید.  

جریمه 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/11/05 3/98/23922 تجدید 
نظر

ژاندار  
مري- 

خیابان دفاع 
 بعداز 

کالنتري  
جنب 

رستوران 
  آبشار

3-3-10338-32-1-0-0 13
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/261 به تاریخ 96/12/28 به صورت 3.5 طبقه  بر روي یک باب مغازه و 

در 2 واحد مسکونی با زیربناي 647.55 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سقف می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.21 متر مربع -1
 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 3.20 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 16.06 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.03 -3
 مترمربع )

 اضافه بنا در طبقه سوم به سوم 11.85 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.10 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع به سطح 24.15 مترمربع (هر طبقه به سطح 8.05 متر مربع )
با توجه به تبدیل یک با مغازه به دو باب مغازه ، داریا یک واحد کسري پارکینگ تجاري  -6
می باشد ( داراي سوابق خریداري یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه 

 ساختمانی می باشد )
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی  از 2 به 3 واحد  -7

 کسري حد نصاب فضاي سبز به سطح 6.49 متر مربع *-----*
رعایت پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد ( 3 واحد بدون تزاحم ) *-------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*
رعایت تعداد طول درب ماشین رو برابر وضابط در زمان پایان کار الزامیست *---------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و بازدید میدانی  اعضاي کمیسیون ، 
ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث باالبر با  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 59,136,000(پنجاه و  نه میلیون و  
یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 8.8  2
 

3360000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/07 3/98/23933 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا - خ 
شهید احمد 
زاده   ك 
دهقان بن 
 بست اول

3-3-10339-16-1-0-0 139
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شرح راي 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 ( ملک متشاکی ) ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  *-*
162 به تاریخ 93/12/28 و گواهی پایان کار به شماره 462945 به تاریخ 95/12/17 به صورت 

  3 طبقه بر روي پیلوت و در 3 واحد مسکونی می باشد
مالکین اقدام بهاحداث آسانسور در 2 متر حیاط خلوت ( در حد شمال ) و متصل به  *--*

پالك ملک شاکی ( حد جنوب ملک ) با ابعاد 1.2 * 1.80  نموده است
با توجه به  پوشش حلبی پیرامون بناي احداثی بدون مجوز و فاصله 40 سانتی از  *---*

دیوار ملک خود ، فاقد اشرافیت می باشد

احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ( ملک شاکی ) :ساختمان احداثی به صورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت داراي پروانه ساختمانی به شماره 198 به تاریخ 70/10/25 و گواهی پایان کار 

 به شماره 4366 به تاریخ 72/05/04 می باشد
 تخلفی مشاهده نگردید *--*

 
 حالیه شاکیان ، شکایتی مبنی بر این موضوع به شهرداري ارائه نموده است *-------*

مراتب جه تصدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
 

*---------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند برابر راي کمیسیون بدوي شعبه 2 کمیسیون ماده صد ، در 

خصوص تخلف مذکور راي به تخریب بنا صادر گردیده است
با توجه به بازدید مجدد از بنا به تاریخ 98/08/01 از تخلف زیر بنایی ، مشخص گردید  *--*
تخلف مذکور به صورت باالبر بوده و نه آسانسور ، که تنها از همکف به طبقه سوم منتهی 

شده و در طبقات دیگر توقفی ندارد
الزم به توضیح می باشد که در زمان تهیه گزارش اولیه نوع تخلف ( آسانسور یا  *-----*

 باالبر ) به دلیل عدم اجرا ،مشخص نبوده 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 در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 352,060,800(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  شصت هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.39  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/21 3/98/23935 بدوي شهدا کوچه 
شقایق 
روبروي 
سوپر 
مارکت 
اسدي
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شرح راي نوع 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 ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی  شماره 257**--**
مورخ 96/12/28 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت به مساحت 570.02مترمربع در 3واحد 

مسکونی
که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري ساختمان بود و تا این مرحله به **--**

 استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 6.31مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 14.59**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 43.77مترمربع )

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی در طبقه اول تا سوم هرکدام **--**
 0.77مترمربع در مجموع سه طبقه 2.31مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 5.83مترمربع **--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز  بر اساس جانمائی زمان پروانه می گردد(درب پارکینگ **--**

اجرا نشده است)
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**

پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20.4مترمربع  برابر ضوابط جاري را دارند)
.رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره می گردد**--**

.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**
سطح اشغال همکف از 55% (به کسر راه پله) در زمان پروانه به 61.90% افزایش **--**

.یافته است
.فاقد گزارش مرحله اي مهندسین ناظر در خصوص تخلف می باشد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 3 رشت به طرفیت آقاي کمال الدین تقی زاده  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 43.42 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تاچهارم هر طبقه به مساحت 59.84 مترمربع،اضافه بنا در 
طبقه پنجم بمساحت 88.05مترمربع ،  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي به 
مساحت 2.91 مترمربع ، تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی به مساحت 
264.47 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 

5,361,132,000(پنج میلیارد و  سیصد و  شصت و  یک میلیون و  یکصد و  سی و  دو 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 638.23  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 3/98/23936 بدوي امین ضرب   
علی 

محمدي

3-2-10083-99-1-0-0 139
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 144 به تاریخ 95/12/09 به صورت 5.5 طبقه و در 10 واحد مسکونی با 

رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه پنجم  با زیربناي 1390.70 متر مربع می باشد
داراي پروانه تمدیدي به شماره 510399 به تاریخ 96/1/2/13 می باشد *-*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام سقف ششم و بدون اجراي سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 43.42 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 239.36 مترمربع ( هر طبقه به سطح 59.84  -2
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 88.05 مترمربع که از این مقدار به سطح 28.21   -3
مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.91 متر مربع  -4
در هنگام صدور پروانه به سطح 264.47 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -8

 همکف به سطح 42.86 متر مربع و طبقات به سطح 221.61 متر مربع )
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( داراي 2 واحد پارکینگ تزاحمی می  *-*

 باشد - درآمدي  )
(در زمان پروانه فاقد پارکینگ تزاحمی بوده است )

در خصوص تائید و یا عدم تائید پارکینگ با توجه به عدم احداث درب ماشین رو ،  *---*
موکول به زمان پایان کار می باشد

برابر ضوابط در حد شرق با توجه به طول بر ملزم به نصب 3 درب ماشین رو هر  *----*
کداتم به طول 3 متر و حد جنوب یک درب به طول 3 متر بوده که با توجه به نقشه هاي ارائه 

: شده
حد شرق داراي 3 درب به طول هاي 2.5 و 3 متري و حد جنوب داراي 2 درب به طول 3.5  

 متر و 2.5 متر تعبیه شده است که حد جنوب یک درب مازاد می باشد
( با توجه به درب مازاد در حد جنوب 2 پارکینگ مازاد حذف می گردد و درب حد جنوب به 

 طول 2.5 مورد تائید نمی باشد )
رعایت فضاي ایستگاه مشترك به سطح 5 متر مربع می گردد *------*

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 98/01/29 *-*
  می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
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 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 ( دو طبقه بر روي پیلوت )     R112   - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  45 % + 0.83% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 57.68 % ------ استفاده کنونی  70.50

تراکم مجاز : 180% + 4.17 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 239.57 % ------- استفاده کنونی  354.49

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
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 ش ر-159546-98.09.06 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 62400ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 12,480(دوازده هزار و  چهارصد 

و  هشتاد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 29.71  0
 

55000  , 1355 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/24 3/98/23938 بدوي خیابان 
شهدا  
روبروي 

پاساژ ایران  
جنب گاراژ 
جهان نو
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند اجاره شماره 14179 مورخ 1397/12/28 دفترخانه شماره  -

, 245 رشت
ششدانگ یک باب مغازه از گاراژ ایران نو (مغازه اول از ورودي گاراژ بسمت شرق)  -

 . بمساحت 22.48 مترمربع بهمراه بالکن بسطح 7.23 متر مربع
 . فاقد بالمانع شهرداري با قدمت احداث  نصب کنتور 1355/02/30 -

 . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ -
 . قرار دارد S123 بر اساس طرح تفصیلی  در کاربري -

 .  %سطح اشغال مجاز 60 -
 . اعیان داخل تراکم -

 . باستناد خط پروژه پیوست شماره 702 فاقد عقب نشینی -
 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 157355کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک در کاربري 

مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  0.1 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  19,328,880(نوزده میلیون و  سیصد و  بیست و  

هشت هزار و  هشتصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100.42  0.1
 

700000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 3/98/23941 بدوي جاده انزلی  
ولیعصر-هال
ل احمر 
هالل5
-جوازي

3-3-10457-26-1-0-0 139
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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 عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت عالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,150,000(سه میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار )  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 3  0.5
 

2100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي (نسقی ) به مساحت **--**
 عرصه 197مترمربع

که وضع موجود  یکباب  ساختمان ویالیی  در حال ساخت با قدمت سال 1397**--**
 مترمربع که با توجه به نقشه برداري ارائه شده

.مساحت عرصه موجود 185.13مترمربع می باشد**--**
مساحت واحد ویالئی 88.74مترمربع و ایوان مسقف(سایبان)11.38مترمربع و **--**

.انباري به مساحت 3.3مترمربع می باشد
عملیات ساختمانی  در حد  نازك کاري  و اسکلت بلوکی و قدمت سال 97 می **--**

.باشد
(%می باشد.(r112 100-70 با توجه به طرح تفضیلی کاربري عرصه مسکونی**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1075به مساحت 10.52مترمربع در تعریض کوچه 10**--**
متري اصالحی قرار دارد(از عرصه ملک و اعیان فاقد عقب نشینی )

.سطح اشغال مجاز همکف 70% که سطح اشغال موجود 59.22% می باشد**--**
یک واحد پارکینگ مورد نیاز در محوطه روباز تامین می گردد و فاقد کسري **-**

.پارکینگ است
3متر مربع مساحت همکف به دلیل عدم رعایت حداقل عرض 2متر حیاط خلوت **--**

.مازاد بر تراکم و مابقی به مساحت 100.42مترمربع داخل تراکم می باشد
پنجره واقع در عرض کمتر از 2متر با توجه به دیوار گذاري محوطه و ارتفاع کم  **--**

.اکابه(1.2)فاقد اشرافیت می باشد
 .مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم 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 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 
162,657,000(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار )  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.98  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 3/98/23960 بدوي کمربندي  
خرمشهر-خ

35
متري-ك8
متري خ 
شهداء 

گمنام جنب 
اداره 

اطالعات-زم
ینهاي سپاه

3-3-10497-4-1-0-0 139
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی  بشماره  3/97/102 به تاریخ 97/08/09  و اصال 
ح پروانه  بشماره 519594 مورخ 1398/04/27

به صورت 2/5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی با زیربنا ي  
.378/68 متر مربع می باشد

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 11/66 متر مربع می باشد *--*
در طبقات اول و دوم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 23/32متر مربع  *---*

 (هر طبقه بسطح 11/66 متر مربع) می باشد
در زیرشیروانی بسطح 16/89 متر مربع کاهش زیربنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 73/35 % و سطح اشغال موجود برابر با %81/14  *----*

می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/08 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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  2.5 برابر به 2 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 

3,100,000,000(سه میلیارد و  یکصد میلیون )  ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 500  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/10/28 3/98/23963 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام

3-3-10425-2-1-0-0 139
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شرح راي نوع 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 عقب نشینی، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي ، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 462.18  0
 

225000  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی 1398/10/28 3/98/23963 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
ولی عصر 
انتظام

3-3-10425-2-1-0-0 139
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص متراژ بناي داخل 
تراکم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته، لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

137,710,125(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  ده هزار و  یکصد و  بیست و  
پنج) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 1623.2  0.1
 

1020000  , 1378
 , 1387
 , 1394

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط
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توضیحات بازدید احتراماً حسب دستور مدیر محترم  شهرسازي  منطقه  (با توجه به نامه  شماره  ش ر 
  105971-1398  مورخ   1398/06/20    لیست امالك  نیروي انتظامی ) نسبت

به بازدید و گزارش امالك فرماندهی انتظامی گیالن   باستحضار  می رساند.طی بازدید  بر 
اساس مشاهدات میدانی و مشاهدات بیرونی   بهمراه نماینده فرماندهی انتظامی ( آقاي 

محمد خانی)
از  مجتمع ورزشی نیروي انتظامی  واقع در بلوار ولی عصر پشت هالل احمر  با توجه به   

.اطالعات  ارائه شده  و بازدید بصورت زیر میباشد
: مساحت عرصه آن حدود 6306/50 متر مربع  میباشد و شامل

اعیان یک طبقه با قدمت سال 1378  از نوع مصالح بنایی  بازیر بناي 291/70 متر مربع  با  -1
 قدمت سال 1378 که جهت قسمت دفتري و انبار  ورزشی میباشد

سوله ورزشی بمساحت حدود 1285/5 متر مربع  از نوع اسکلت فلزي با قدمت سال    -2
1387

 نگهبانی  با مصالح بلوکی با قدمت حدود سال 1387 با زیربناي  حدود 16 متر مربع -3
 نگهبانی با  مصالح بلوکی با قدمت سال 1394 با زیربناي حدود 30 متر مربع -4

در پشت سوله ورزشی در حال احداث یکباب ساختمان  بصورت 2 طبقه  که عملیات   -5
ساختمانی در حد  سفید کاري  از نوع اسکلت بتنی با قدمت سال 1397 میباشد که بنا به 

مسائل امنیتی ( با توجه به اظهارات نماینده اداره محترم)
از داخل ملک بازدید نگردیدو مساحت احداثی آن  توسط نماینده محترم نیز ارائه نگردید و 
بر اسا مشاهدات بیرونی و با توجه به نامه فرمانده انتظامی ( ردیف 15 جدول )مساحت اعیان  

کلی اعیان را 500 متر عنوان نموده است
( طبقه اول حدود 350 متر مربع و طبقه اول حدود 150 متر مربع) و گویا جهت استفاده 

.اداري ( نظامی - انتظامی)( با توجه به اظهار نظر نماینده محترم)  میباشد
.ضمناً در محوطه داراي زمین چمن  نیز میباشد

با توجه به عدم اطالعات    به دلیل مسائل امنیتی در خصوص ظرفیت  سالن ورزشی با توجه 
به عدم داشتن اطالعات در خصوص تعداد پارکینگ مورد نیاز  اظهار نظر نمیتوان نمود 

..منتهی  با توجه به محوطه باز   باقیمانده فاقد کسري پارکینگ میباشد
با توجه به خط پروژه 941 ( بپیوست  ) بسطح 462/18  متر مربع  از عرصه انعکاس داده شده 

بر روي خط پروژه در تعریض کوچه هاي 10 متري و 12 متري حد جنوب و شمال  قرار 
.میگیرد

که با توجه به مسائل امنیتی و عدم ارائه نقشه و سایت پالن وضع موجود در خصوص عقب 
.نشینی اعیان اظهار نظر نمیتوان نمود
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.سطح اشغال موجود 33/76 % میباشد و سطح اشغال مجاز  80% میباشد
.ورزشی تثبیت شده  میباشد   s212 با توجه به  طرح تفصیلی در کاربري
کاربري طرح تفصیلی  قدیم ملک  ورزشی میباشد (با توجه به سال ساخت)

قسمت اداري( نظامی - انتظامی) در حال احداث بصورت خارج تراکم و مابقی داخل تراکم 
.میباشد

شایان ذکر است که از بابت احداث اعیان  ذکر گردیده در بند 5 داراي گزارش غیابی میباشد 
که از بابت آن  داري تصمیم کمیسیون   محترم شعبه 4 مبنی بر بررسی مجدد تخلفات 

.ساختمانی میباشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

شایان ذکر است که از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بشماره   ***
3/98/23518 مورخ 1398/09/03 میباشد که با توجه به سال احداث اعیانات   قیمت فرم 

 جریمه الیحه آن
. صحیح نبوده و قیمت اسکلت آن اشتباه درج  گردیده است

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره صدرالذکر بابت احداث یک 

باب خانه ویالیی به مساحت 54.63 مترمربع ( خارج از تراکم )، 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  به  1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 

جریمه به مبلغ  83,583,900(هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  هشتاد و  سه هزار و  
نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 54.63  1.5
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/16 3/98/23964 تجدید 
نظر

 
سرچشمه-
حق شناس  

ستاره

3-2-10171-390-1-0-0 139
7

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 5 ماده 
صد قانون شهرداري با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 38,250,000(سی و  

هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک قطعه زمین فاقد مساحت 
 می باشد

برابر نقشه برداري عرصه ملک به سطح 317.14 متر مربع که مالک اقدام به اجراي  *--*
: تیغه آجري در وسط عرصه ملک نموده و عرصه به دو قطعه به شرح ذیل تبدیل گشته است

یک قطعه به مساحت 217.12 متر مربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی مسکونی با  -1
 مساحت اعیان 139.84 متر مربع با قدمت سال 1343 باستناد فیض برق ارائه شده

یک قطعه به مساحت 100.02 متر مربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی مسکونی با  -2
 مساحت اعیان 54.63 متر مربع باقدمت سال 1392

برابر ضوابط  اعیان جدید به صورت خارج تراکم و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *---*
مسکونی به جهت اعیان جدید می باشد

در خصوص اعیان قدیمی داراي بالمانع به شماره 3/33/13132 به تاریخ  *----*
  75/05/28 از شهرداري می باشد

باستناد  خط پروژه شماره 2295 به سطح 46 متر مربع از ملک در تعریض واقع  *----*
 شده که از این مقدار به سطح  32 متر مربع از اعیان می باشد

مالک درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه  را دارد *-----*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

*-------------------------------------------*
احتراما در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیسیونم اده صد به شماره ش ر - 66971 - 1398 به 
تاریخ 98/04/24 مبنی بر مشخص نمودن میزام عقب نشینی اعیان قدیم و جدید ، الزم به 

: توضیح می باشد
برابر خط پروژه شماره 2295 از میزان عقب نشینی به سطح 46 متر مربع ، به سطح 14.25 
متر مربع از اعیان احداثی جدید و به سطح 17.75 متر مربع از اعیان قدیمی و به سطح 14 

 متر مربع از عرصه می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور به حضور تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  0.5 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 

24,000,000(بیست و  چهار میلیون )  ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 50  0.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 3/98/23968 تجدید 
نظر

کردمحله -  
ایزددوست
- بن شقایق

  

3-2-10145-55-1-0-0 139
8

توضیحات بازدید احتراما باستحضار می رساند برابر نامه شماره 565/170/222/ز م به تاریخ 98/06/20 مجري 
طرح هاي عمرانی سپاه قدس گیالن  و ثبت شده در دفتر اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
به شماره 109013 به تاریخ 98/06/24 مبنی بر تصویه بدهی عوارض شهرداري از محل تبصره 
5 بند و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بودجه 1398 در خصوص اطالعات و جزئیات منازل 
سازمانی ، از یک قطعه زمین مشتمل بر دو بلوك ساختمانی مجزاي از هم  و در  10 واحد 

: مسکونی
داراي پروانه ساختمانی به شماره 376 به تاریخ 63/04/25 به صورت یک طبقه بر روي 

 همکف ( مسکونی ) در 4 واحد مسکونی با زیر بنا 751.40 متر مربع می باشد
مجددا اقدام به دریافت پروانه توسعه بنا به صورت احداث یک ساختمان 3 طبقه در زمین 

 مذکور با زیربنا 751.10 متر مربع به شماره 4 به تاریخ 74/02/04 می باشد

 بلوك اول به صورت یک طبقه بر روي همکف ( واحد مسکونی ) در 4 واحد مسکونی -1
 بلوك دوم به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد سکونی -2

که در اختیار سپاه پاسداران بوده بازدید میدانی از بیرون ملک به عمل آمد که با توجه به 
 پرونده هاي موجود در بایگانی فنی ، ساختمان فاقد پروانه و پایان کار می باشد

برابر نامه اشاره شده اعیان احداثی با قدمت سال 1375  و بر روي عرصه اي به مساحت  *-*
 660 متر مربع می باشد

 R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--*
به سطح 50 متر مربع به صورت سایبان فلزي  جدا ساز در محوطه جهت تامین   *-----*

 پارکینگ می باشد ( خارج تراکم )
 فاقد راه پله به بام می باشد *---*

کلیه متراژ ها تقریبی بوده که به جهت تعیین دقیق تخلفات نیاز به ارائه مدارك از  *----*
 سوي سازمان مربوطه می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت به طرفیت خانم فلور مسعودي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 5.71 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول و دوم هر کدام به مساحت 5.24 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن 
به بناي مفید  به 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 117,056,000(یکصد و  هفده میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 18.88  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/29 3/98/23973 بدوي خ شهدا  
پشت تازه 

آباد 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-222-1-0-0 139
9

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 132**--**
 مورخ 97/10/24 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 352.83مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 5.71مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 5.24مترمربع **--**

(مجموع دو طبقه 10.48مترمربع )
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 36.62مترمربع **--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زماین **--**

پروانه 16مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 13.6مترمربع را دارند)
.رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره می گردد**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 70% در زمان پروانه به 73.97% افزایش یافته است**--**
با توجه به دستور مسول محترم  فنی به مساحت 1.29مترمربع در همکف و 0.7**--**

مترمربع در هر کدام از طبقات اول  ودوم  کاهش سطح راه پله دارند(در مجموع به مساحت 
2.69مترمربع)

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 یک واحد مسکونی 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-146665 مورخ 98/08/19 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 ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 455,070(چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار و  هفتاد)  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 82.74  0.1
 

55000  , 1368 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/16 3/98/23981 بدوي پیرکالچاي  
خ حاجی 
زاده نبش 
 ك دوم

3-1-10309-85-1-0-0 140
0

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 8,694,400(هشت میلیون و  ششصد 
و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عقب 
نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 79.04  2
 

55000  , 1368 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما در اجراي تصمیم مورخه 98/6/5 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر تهیه گزارش 
براساس ضوابط  سال وقوع تخلف واعالم عقب نشینی براساس ضوابط روز مکان ارائه شده 

توسط متقاضی بصورت یکباب خانه برابر
سند به مساحت عرصه 108مترمربع داراي سند افرازي درسال 1374 وبرابر نقشه برداري  

ارائه شده به مساحت عرصه 107/05 مترمربع با زیربناي همکف 82/8 مترمربع وزیرشیروانی 
45/8 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی

وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1368 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث  
گردیده وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد   . ضمنا برابر خط پروژه 

 پیوست به شماره 388 کوچه حد جنوب بصورت 8
متري وخیابان حد غرب بصورت 16 متري مصوب گردیده  وبسطح33/18  مترمربع  داراي 
عقب نشینی  که از مقدار فوق بسطح 16/68  مترمربع از اعیان وبسطح 16/5 مترمربع از 

 عرصه  می باشد .   همچنین براساس طرح
تفصیلی قدیم  ملک فوق درزمان احداث بنا درکاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشت 
وبا توجه به مساحت باقیمانده براساس ضوابط قدیم سطح اشغال همکف 50%  مورد استفاده 

 بعد از عقب نشینی براساس مساحت
باقیمانده  112/08 % وتراکم طبقات 100%   مورد استفاده قبل از عقب نشینی 120/13%  در 
نتیجه از کل بناي احداثی بسطح 45/86 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 82/74  مترمربع 

 . درحد تراکم می باشد
  . حالیه درخواست پاسخ  استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

140
0

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر اضافه بنا در همکف 
به مساحت و طبقات اول و سوم، هر یک به مساحت 8.39 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 0.72 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 به  1 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
80,259,000(هشتاد میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 25.89  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/16 3/98/23995 تجدید 
نظر

پشت تازه  
آباد خ 
فلسطین 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-109-1-0-0 140
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 43 به تاریخ 95/06/03 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

265.63 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *-----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 8.39 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 16.78 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

8.39 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 0.72  -3

مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.36 ترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 1.61 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ ش ر -  *-*
 244392 به تاریخ 95/11/28 در مرحله سقف اول می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*
در زمان پروانه و در نقشه هاي ارائه شده مجاز به نصب یک درب به طول 4 متر  *----*

 بوده که در وضع موجود داراي دو درب به طول هاي 2.50 می باشد
( در زمان پروانه صادره و در نقشه هاي ارائه شده پارك حاشیه اي رعایت نمی گردید که در 

 وضع موجود نیز به همین گونه می باشد )

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
(  R121)  کاربري موجود :   مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 51.13 % ------  *------*
% استفاده کنونی  55.96

تراکم مجاز : 120%   -------  مورد استفاده زمان پروانه 97.14  *---------*
% %------- استفاده کنونی  114.54

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد پروانه صادره ، ملک  فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

140
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 292,392,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 62.88  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 3/98/23996 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 

پشت هالل 
احمر کوچه 
نرگس دوم 
روبروي 
فرعی 
چهارم

3-3-10419-45-1-0-0 140
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 43,505,400(چهل و  سه میلیون و  پانصد و  پنج 

هزار و  چهارصد)  ریال تأیید می گردد .

جریمه 140.34  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شئه توسط متقاضی با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده   *---*
بصورت یک

قطعه زمین (نسقی) بمساحت عرصه 176/86 متر مربع شامل یک دستگاه ساختمان بدون 
 مجوز در حال احداث بصورت دو طبقه در یک واحد مسکونی

با اسکلت بتن آرمه و قدمت احداث سال 97  در حد اجراي سقف دوم (بدون انجام  
سربندي) می باشد

با توجه به خط پروژه شماره 941 پیوست و نامه شماره ش ر 224266-1396 مورخ  *---*
96/11/07 معاونت شهرسازي و آخرین خط پروژه اصالحی

و نظر به تغییرجهت  مسیر خیابان در طرح تفصیلی بسطح 1/43 متر مربع از عرصه ملک در 
مسیر تعریض معبر 12 متري آتی قرار دارد

با توجه به تامین دو واحد پارکینگ در فضاي باز (و با شرط نصب درب 4 متري  *----* 
جهت ورود قبل از بهره برداري) فاقد کسري پارکینگ می باشد

با توجه به حذف مسیر از روي ملک و بدون کاربري ماندن آن قسمت از ملک  *-----*
 محسوب گردید R112 کاربري ملک با توجه به کاربري امالك همجوار

سطح اشغال مجاز 70 درصد و تراکم مجاز 80 درصد (سطح اشغال اجرا شده  *------*
57/92% و تراکم موجود 115/84%) می باشد

عرض حیاط خلوت در بخشی از  قسمت جنوبی ملک رعایت نگردیده است و  *-------*
مالک  در قسمت هایی که عرض مذکور کمتر از 2

متر است مجاز به احداث پنجره نمی باشد
حالیه تقاضاي بررسی تخلفات مذکور را دارند *------*

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی براي توسعه بناي همکف و طبقات حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

858,266,000(هشتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  شصت و  شش هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع 

می باشد.

جریمه 138.43  2
 

3100000  , 1398 احداث راه پله به بام 1398/10/17 3/98/24001 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

رشت  
خیابان 
شهدا  12 
متري 
پاستور  
کوچه 
پاستور  
پالك 21

3-3-10102-4-1-0-0 140
3

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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
159543 ش ر مورخ 98/09/06کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف به متراژ 55.10 را به مبلغ 1.494.350.000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 298,870,000(دویست و  نود و  هشت 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
: صادره به شماره 3/97/155 به تاریخ 97/12/04 به صورت

طبقه بر روي یک باب مغازه و در 1 واحد مسکونی با زیربناي 199.86 مترمربع با رعایت   1.5
1 متر عقب سازي از سمت معبر  می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به توسعه بنا با رعایت 1 متر عقب سازي از پوسته   *---*
بنا نموده است ، عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد *----*
 توسعه مسکونی در همکف به سطح 11.07 متر مربع -1

 تبدیل یک واحد تجاري به دو واحد -2
یک باب مغازه به مساحت 22.77 متر مربع : 2-1
 یک باب مغازه به سطح 32.33 متر مربع : 2-2

 توسعه بنا در طبقه اول به سطح 19.83 متر مربع -3
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به سطح 103.88 متر مربع -4

 توسعه راه پله به بام به سطح 3.65 متر مربع -5
در زمان دریافت پروانه داراي سابقه خریداري یک واحد پارکینگ تجاري می باشد که  -6

: برابر وضع موجود
 داراي یک کسري پارکینگ تجاري : 6-1

رعایت 2 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
داراي گزارش ناظر ساختمان برابر برگه شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/02/11  *-*

 می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

 M114 کاربري مجاز : محور هاي خدماتی محله اي - زیر محله اي *--*
  M114 کاربري موجود :  محور هاي خدماتی محله اي - زیر محله اي *---*

سطح اشغال مجاز :  75 % + 10 % تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 72.28 % ------ استفاده کنونی  92.09

تراکم مجاز : 150 % + 10 تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
 % زمان پروانه 124.02 % ------- استفاده کنونی  233.09

رعایت فضاي باز  و سبز نمی گردد *----------*

140
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک  فاقد عقب نشینی می باشد *-----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد ( شعبه 1 ) در خصوص متراژ  *--*
مغازه ها به حضور تقدیم می گردد

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خود عمل نماید. ردتخلف  0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/11/29 3/98/24002 تجدید 
نظر

میدان امام  
حسین   
چمران  بن 
ملکوتی

3-2-10215-47-1-0-0 140
4

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 2ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

570,672,000(پانصد و  هفتاد میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.  

جریمه 211.36  1.5
 

1800000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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 57,889,800(پنجاه و  هفت میلیون و  
هشتصد و  هشتاد و  نه هزار و  هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 321.61  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب یک  برابرارز 

ش معامالتی راي به جریمه به مبلغ45,000,000(چهل و  پنج میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 205مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز

اقدام به احداث بنا بصورت یکباب ساختمان مسکونی 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی    
بازیربناي  539/96مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1397را نموده

وبراساس ضوابط براي 3 واحد مسکونی کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند    .  
 : وزیربناي آن شامل

همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 128مترمربع که ارتفاع آن فعال بدون کفسازي  -1
 . حدود 3متر می باشد

طبقه اول الی سوم  بصورت 3 واحد مسکونی  بازیربناي 404/97 مترمربع (هرطبقه  -2
 134/99 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 6/99 مترمربع وبه عمق حدودپنجاه سانتیمتر

در ارتفاع 3 متراز همکف  کنسول غیر مجاز به سمت معبر می باشد )  همچنین عرض حیاط 
خلوت بجاي  2متر ، یکمتر اجرا گردیده ودرآن حد داراي پنجره واشرافیت به پالك مجاور  

 . می باشد
ضمنا برابر  خط پروژه پیوست به شماره 1682 وانعکاس ملک برروي آن بسطح 11/4 مترمربع 

 از عرصه داراي عقب نشینی  می باشد . حال با عنایت به موارد
سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده   R112 مطروحه وبا توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 69/72% تراکم  وطبقات براساس تراکم پایه 100%  مورد استفاده
درحد طبقات مجاز 139/45%  که از کل بناي احداثی درحد طبقات مجاز  بسطح  76/37  

 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 321/61  مترمربع درحد تراکم ویک طبقه
بسطح 134/99 مترمربع مازاد برتعداد طبقات که بخشی از سطح این طبقه بصورت تراس 

 .  غیر مسقف می باشد
.  حالیه درخواست پرداخت خالف آن  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

140
4

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سعید داودي سالستانی 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 25/79 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
79,949,000(هفتاد و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 25.79  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/27 3/98/24008 بدوي رسالت  
استخر  

همرنگ بن 
بنفشه

3-2-10181-17-1-0-0 140
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 174 به تاریخ 96/11/19 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با زیربناي 

271.20 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد *-----*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 2.23 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 4.46 متر مربع  ( هر طبقه به سطح  -2

2.23 متر مربع )
 احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 15.96 متر مربع -3

 توسعه بنا در زیسر شیروانی به سطح 2.12متر مربع -4
رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت نماي جانبی مناسب می گردد *-----*

رعایت فضاي باز می گردد *------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-------*

در خصوص موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به تاریخ 98/11/27 به شماره  *-*
 3/98/24008 می باشد

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 هرچند مالک داراي شاکی خصوصی بوده مع الوصف باتوجه به بازدید 
کارشناس منتخب کمیسیون به شرح نظریه ع/6/536 مورخ 98/10/7 و مالحظات 

معموله، ازجمله تصاویر تهیه شده، تجاوز به سطح30 سانتیمتر به معبر عمومی، براي 
شاکی مجاور، ایجاد مزاحمت نداشته است لذا 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  645,187,500
(ششصد و  چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 166.5  1.25
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/08 3/98/24013 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان  خ 
شهدا  
طالقانی

3-3-10368-145-1-0-0 140
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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 تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مورد بازدید بصورت ساختمان 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی که بدون مجوز بر روي   -

 . عرصه نسقی احداث گردیده و در مرحله اتمام اسکلت و سربندي است
بر اساس سوابق و گزارشات قبلی  داراي  عرصه 56/37  مترمربع می باشد  و در خصوص  -

 . اعیان بشرح زیر داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف است
در خصو ص اعیان بسطح 129  متر مربع  برابر راي بدوي ماده صد بشماره 23041 مورخ   -

 . 98/07/21  میباشند
پس از آن  برابر راي تجدید نظر ماده صد بشماره 24013  مورخ 98/11/08   در خصوص  -

اعیان بسطح   166.5 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ  به پرداخت جریمه و در خصوص 
 کنسول بسطح

 . متر مربع   به تخریب بنا محکوم گردیده اند 9 -
- - - - - - 

الزم به ذکر است که بر اساس سوابق موجود در پرونده و گزارشات قبلی مساحت  - -
کنسول در هر طبقه بسطح 7.12 مترمربع  و مجموع آن در دو طبقه بسطح 14.24  متر مربع 

 میباشد  که در راي صادره  مساحت کنسول
 . متر مربع  میباشد 9 - -

- - - - - 
برابر عکس هاي پیوست راسا اقدام به تخریب کنسول طبقه اول بسطح 7.12 متر مربع  -

 . نموده اند
- - - - - - 

 . داراي کنسول در طبقه دوم در ارتفاع 6 متري از شارع میباشد
--------------------------------------------------------

مجموع مساحت اعیان موجود 173.62  متر مربع است که بسطح 166.5  متر مربع آن  -
داراي راي جریمه بوده که بسطح 7.12 متر مربع آن که مربوط به کنسول در طبقه دوم است 

 . (با ارتفاع 6 متر و عرض حدود یک متر ,  خارج از تراکم  )  فاقد راي میباشد
برابر  خط پروژه شماره 1262 پیوست وانعکاس ملک برروي آن بسطح 0/33 مترمربع از  -

 .ملک  داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن  می باشد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

25,000,000(بیست و  پنج میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  1
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/28 3/98/24015 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
-کوچه 
طالب 

سربازي   بن 
بست 12
-انتهاي 
 فرعی دوم

3-3-10381-46-1-0-0 140
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در خصوص عقب نشینی به میزان 0.71 مترمربع از عرصه، 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

71.  1
 

1000000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه کارشناس 

رسمی دادگستري به شماره ش ر-181534 مورخ 98/09/07 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر دارا بودن حداقل هاي مقاومت و ایستایی الزم در برابر 
نیروهاي ثقلی، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 85,160,000(هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 85.16  1
 

1000000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور وبرابر بررسیهاي بعمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت 
یک قطعه زمین نسقی  برابر نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 60/24  مترمربع 

مشتمل بر یکباب ساختمان
مسکونی دو طبقه دریکواحد مسکونی با نوع اسکلت فلزي وبراساس تاریخ نصب کنتور برق  
با قدمت سال 1390 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده  وبرابر نقشه ارائه شده 

 : زیربناي آن شامل
همکف بصورت مسکونی بازیربناي 42/58  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 2/56  -1

مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت وکاهش عرض آن از 2 متر به حد متوسط 1/36 متر 
 که درهمکف فاقد اشرافیت

 . به پالك مقابل می باشد  وسرویس جداساز بسطح 2/5 مترمربع
طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 42/58  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 2/56  -2

مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت وکاهش عرض آن از 2 متر به حد متوسط 1/36 متر 
 که دراین طبقه داراي  اشرافیت

به پالك مقابل می باشدضمنابرابر خط پروژه پیوست بشماره 595 بسطح 0/71 مترمربع از 
  G113 عرصه داراي عقب نشینی وبسطح 13/7  مترمربع از عرصه واعیان درهرطبقه درپهنه

 ومابقی عرصه واعیان در
قرار دارد وبا توجه به عرصه کمتر از 75 مترمربع کل بناي احداثی مازاد برتراکم  R112 پهنه
می باشد وکسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند  بصورت غیابی داراي گزارش درواحد 

خالف بوده که برابر اخطاریه
پیوست به شماره 32748 مورخه 97/2/26 درخواست بررسی رادارد مراتب جهت دستور  

  . تقدیم میگردد
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-186992 مورخ 98.10.12 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 132,835,000
(یکصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 85.7  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/10/24 3/98/24016 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا آج 

بیشه کوچه 
بی همتا 

سمت راست

3-2-10317-91-1-0-0 140
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اقدام نماید. سایر 3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/10/24 3/98/24016 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا آج 

بیشه کوچه 
بی همتا 

سمت راست

3-2-10317-91-1-0-0 140
8

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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق  آخرین فروشنامه  ارائه شده بصورت نسقی  
بمساحت 50 متر  با توجه به ،خرین نقشه برداري ارائه شده توسط

متقاضی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی) به عرصه بمساحت 48/47 متر  
 مربع شامل اعیان اعیان 2 طبقه  در یک واحد مسکونی

و تا ز مان بازدید  طبقه همکف در حد سفت کاري  و طبقه اول در حد سفید کاري میباشد.   
. طبق قبض برق ارائه شده  با قدمت سال 1397 میباشد

که از بابت احداث آنها مجوزي ارائه ننموده است . و طبق پالن معماري ارائه شده توسط 
متقاضی  بصورت زیر میباشد

همکف بسطح 42/85 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 7/43 متر مربع بصورت  سایه 
کنسول  طبقه اول میباشد)  تا زمان بازدید بصورت پیلوت جهت پارکینگ و طبقه اول  

 بصورت یک واحد مسکونی بسطح 42/85 متر مربع
ضمناً در  قسمتی از حد شمال (  شمال غربی)  2 متر عرض حیاط خلوت در همکف  

 سرارسري رعایت نمیگردد( عرض موجود آن قسمت  1/77 متر)
و در طبقه  اول نیز  رعایت عرض حیاط خلوت نمیگردد ( عرض موجود حد شمال  غربی 
0/57 متر و  حد شمال  شرقی  1 متر)  و در این حد داراي پنجره مشرف به پالك مجاور ( 

فعالً زمین بایر) میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد  در صورت تعویض درب  با   درب کرکره اي  برقی   

.در زمان  اتمام ساختمان فاقد کسري پارکینگ  میباشد
.با زشو دربهاي سواره و نفرو  رو به سمت کوچه  میباشد  

شایان ذکر است که اسکلت ساختمان مورد تعرفه به ساختمان حد شرقی ( ملک دیگر 
.متقاضی )متصل میباشد

بر اساس طرح تفصیلی  خارج از محدوده شهر  و در حریم شهر واقع میباشد. و کالً خارج از  
.تراکم میباشد

با توجه به اظهار نظر  واحد محترم خط پروژه  از آنجائیکه ملک در حریم شهر واقع گردیده  
وفاقد کاربري  و خارج از محدود قانونی  شهر میباشد  در حال حاضر امکان تهیه خط پروژه 

.توسط این واحد امکان پذیر میباشد
حالیه متقاضی درخواست  استعالم  اداره گاز مبنی بر حفاري 60 متر خاکی و به عرض 0/45 

.متر را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 دیوارگذاري راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
37,950,000(سی و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار )  ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.5  1
 

1100000  , 1398 دیوار گذاري 1398/12/11 3/98/24019 بدوي بلوار 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا (ع)  خ 
شهید 

افتخاري  
بهار 31

3-3-10410-155-1-0-0 140
9

 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 انباري اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 798,000(هفتصد و  نود و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 11.4  0.1
 

700000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 72.70 متر مربع 
می باشد

مالک اقدام به دیوار گذاري بدون مجوز به طول 34.50 متر مربع با مصالح بلوکی و  *--*
احداث یک چشمه انباري به مساحت 11.40 متر مربع با مصالح بلوکی نموده است

 سال وقوع تخلف 1398 می باشد *----*
 باستناد خط پروژه شماره 725 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*

واقع شده   R112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--------*
 است و برابر ضوابط اعیان به سطح 11.40 به صورت در حد از تراکم می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 1580646 به تاریخ 98/07/23 شرکت توزیع برق به 
حضور تقدیم می گردد

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 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 8 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/12/19 3/98/24021 بدوي پشت صدا  
و سیما - 
خیابان 

چمران  جام 
جم
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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 3 رشت به طرفیت آقاي اسماعیل عاشوري  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 45.48 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 27.78مترمربع،  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 سه برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,464,894,000(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  چهار 

میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 156.6  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 3/98/24021 بدوي پشت صدا  
و سیما - 
خیابان 

چمران  جام 
جم

3-1-10012-33-1-0-0 141
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/111 به تاریخ 97/09/18 به صورت 4.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با 

زیربناي 997.30 مترمربع با توجه به یک طبقه تشویقی برابر ضوابط می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 45.48 متر مربع که از این مقدار به سطح 17.70 مترمربع  -1

سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 111.12 مترمربع ( هر طبقه به سطح 27.78  -2

مترمربع )
 افزایش تعداد واحد هاي از 6 به 8 واحد -3

رعایت 7 واحد پارکینگ می گردد و با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی ، داراي 1 واحد  -4
کسري پارکینگ مسکونی می گردد

در زمان دریافت پروانه ساختمانی ، داراي سوابق پرداخت یک واحد کسري پارکینگ  *--*
 درآمدي می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان به تاریخ 97/12/10 و  به شماره ثبت شده در دفتر  *-*
 شهرداري به تاریخ 1398/09/26 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*
سطح اشغال مجاز :  55  %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.98 %  *------*

% ------ استفاده کنونی  68.56
تراکم مجاز : 165 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 219.93 %  ( با  *---------*

% توجه به یک طبقه مازاد برابر ضوابط تشویقی )  ------- استفاده کنونی  254.77
رعایت فضاي باز نکی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
رعایت تعداد درب پارگینگ برابر ضوابط می گردد *------------*

 پروانه مذکور فاقد اعتبار می باشد *-------------*
باستناد طرح تفصیلی عرض معبر  10 متر می باشد و فاقد عقب  *--------------*
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نشینی می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 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 2,153,040,000(دو میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  سه 

میلیون و  چهل هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 538.26  0
 

3300000  , 1397 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1398/12/13 3/98/24028 تجدید 
نظر

جاده  
انزلی-باالتر
ازنمایندگی 
سایپا جنب 
شرکت 
ایرانت 

میکانیکی 
هاشمی

3-3-10373-31-1-0-0 141
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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 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 660,000,000(ششصد و  شصت میلیون )  ریال تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 100  2
 

3300000  , 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 احترامآ پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی  برابر فروشنامه عادي به مساحت عرصه 
.1048.19مترمربع میباشد

که وضع موجود  بصورت   در حال احداث اعیان  تجاري ( ظاهراً بصورت رستوران یا کافه  
سنتی)  بدون مجوز  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

 نظام مهندسی)
مساحت عرصه وضع موجود  538/26 متر مربع وطبق پالن معماري ارائه شده شامل

اعیان بلوکی در حال احداث  بسطح 19/16 متر مربع جهت آشپزخانه با قدمت سال 1-1397
اعیان بلوکی در حال احداث  بسطح 68/86 متر مربع جهت فضاي پذیرایی  با قدمت سال -2

1397
عدد  اعیان بلوکی   بسطح کلی26/79  متر مربع جهت فضاي پذیرایی  با قدمت سال  3 -3

1397
عدد آالچیق ثابت فلزي  بسطح 21/41 متر مربع جهت فضاي پذیرایی  با قدمت سال  2 -4

1397
سرویس بهداشتی  با مصالح بلوکی  بسطح 16/52 متر مربع با قدمت سال 1397 -5

انباري بسطح 4/11 با قدمت سال 1397 با مصالح بلوکی -6
و داراي  محوطه بصورت محوطه تجاري از مابقی عرصه   بسطح  381/41 متر مربع در  -7

.حال استفاده میباشد
داراي  4 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد( 2 واحد در محوطه در فضاي باز رعایت  

میگردد.)
با توجه به خط پروژه 1149 مورخ 1397/05/13  بسطح 4/23 متر مربع از عرصه  در  ****

.تعریض خیابان 45 متري  قرار میگیرد
.حالیه متقاضی  با توجه به اخطار 10 روزه کمیسیون درخواست کارشناسی ملک را دارند

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش 
بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، 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 1398/11/16 3/98/24037 بدوي انصاري   
ارشاد - 

بعدازآژانس 
کشاورز  
جنب 

سوپرمارکت 
شفاعت 
  طلب

3-3-10345-2-1-0-0 141
2

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت یک باب به دو 
باب مغازه  و توسعه تجاري با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره ش ر-196883 مورخ 98/10/26 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 1149900000ریال 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 229,980,000(دویست و  بیست و  نه میلیون و  
نهصد و  هشتاد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید

جریمه 3.13  0
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري

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 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ286,608,000(دویست و  هشتاد 

و  شش میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 34.12  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/96/239 به تاریخ 96/12/27 به صورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه 

فاقد بالکن و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 606.06 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 11 متر مربع -1
توسعه بنا تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه به سطح 2.13 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.60 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.60 متر مربع -4

توسعه راه پله به بام به سطح 4.26 متر مربع -5

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.46 مترمربع می باشد ( درآمدي )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.02 متر مربع و  -6
طبقات در مجموع به سطح 1.64 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.82 متر مربع  )

 افزایش واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد -7
افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد ، زیر بنا واحد کوچکتر به  *---*

کسر توسعه بنا در طبقه به سطح 71.75 متر مربع

تبدیل یک باب  مغازه به سطح 50.10 متر مربع به دو باب مغازه فاقد بالکن به مساحت  *--*
 هاي 24.15 متر مربع و 28.08 متر مربع

داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد ( یک واحد کسري پارکینگ  *----*
تجاري در زمان صدور پروانه خریداري شده است )

رعایت 4 واحد پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد *-----*
رعایت سرویس بهداشتی 1/20 واحد هاي تجاري می گردد *------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-------*

ضمنا ملک مذکور داراي سوابق شکایت (ملک مجاور حد غرب )  مبنی بر  *----------*
احداث تراس در طبقات بوده که با توجه به ارائه مدارك تراس مذکور تنها در طبقه اول می 
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 باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

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 طبقات سوم و چهارم هر طبقه به مساحت 206.79 متر 
مربع و تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف 2.72 متر مربع و در طبقات 8.24 متر 

مربع ،  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,852,908,800(دو میلیارد و 
 هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 424.54  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/11/07 3/98/24046 بدوي امین  
الضرب 
جنب 

رستوران 
مرتضی  

 سرباز مقدم

3-2-10071-104-1-0-0 141
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توضیحات بازدید با توجه به گزارش ناظر سازه  ساختمان آقاي کیوان نظري در خصوص تخلفات ساختمانی از 
ساختنمان بازدید گردید که داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد به شرح زیر می 

:باشد
ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 3/96/195 به **--**

تاریخ 96/12/14 به صورت 2.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی
و  پروانه اصالحی به شماره 518980 به تاریخ 98/05/30 به صورت 4.5 در 16 واحد و رعایت 

 عقب سازي در طبقات سوم و چهارم با زیر بنا 2314.68 متر مربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است و از بابت تخلفات زیر   *--*
بنایئ به شرح زیر در مرحله اتمام سفت کاري و بدون اجراي زیر شیروانی داراي پرونده 

 : مفتوح در کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 206.79 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 206.79 متر مربع -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.72 متر مربع متر  - -3

مربع و طبقات در مجموع به سطح 8.24 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.06 متر مربع  )
 فاقد گزارش ناظر ساختمان می باشد *-*

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------------*

سوابق پرداختی کسري پارکینگ درآمدي - تزاحمی به تعداد 6  *----------------*
 باب می باشد

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ، ملک فاقد عقب نشینی  *-----------------*
می باشد

****************************
 قابل ذکر میباشد در طبقه سوم وچهارم 1.6مترمربع (هرطبقه به سطح  0.8مترمربع )و
فاقد کاهش سطح راه پله در همکف وتبدیل به بناي مفید بوده وهمچنین در طبقات سوم 
وچهارم در مجموع به سطح 8.54 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.06 متر مربع  )صحیح 

. میباشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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 مبلغ926,688,000(نهصد و  بیست و  

شش میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 137.9  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 3/98/24048 بدوي بلوار امام  
خمینی  ك 
بهشت 
پسند

3-3-30282-46-1-0-0 141
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/216 به تاریخ 97/12/28 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی  

بانضمام انباري در شیروانی با زیربناي 749.20 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام  سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 21.46 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 87.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 29.32  -2

مترمربع )
 توسعه بنا انباري در زیر شیروانی به سطح 9.80 متر مربع  -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 17.72 مترمربع می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات به سطح 0.96 مترمربع   -4
(هر طبقه به سطح 0.32 متر مربع  )

 
داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/01/20 و 
به تاریخ ثبت شده در شهرداري  98/10/08  و گزارش اتوماسیونی به شماره 12720 به تاریخ 

 98/10/07 در مرحله اجراي اسکلت می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب ( حلب رنگی ) می گردد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد ( دو  *------*
 درب به طول هاي 4 و 3 متري )

 R121 -  کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  65 % + 2 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*
% پروانه 66.80 % ------ استفاده کنونی  78.73

تراکم مجاز : 195 + 6 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 200.4 % ------- استفاده کنونی  200.42

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
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رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 

احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ139.22 مترمربع در حد تراکم  ، 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 هیات سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستري به شماره 200095 مورخ 98.10.30 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 43,158,200(چهل و  سه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت 

هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 139.22  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/04 3/98/24106 بدوي دیانتی  
کوچه 
فخرایی 

  کوچه سوم

3-3-10037-52-1-0-0 141
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در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 15.50 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 96,100,000(نود و  شش میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد

جریمه 15.5  2
 

3100000  , 1393 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود87   مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب 

ساختمان دو طبقه
بازیربناي  154/72  مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال   1393 را نموده که عملیات   
ساختمانی آن همکف درحد سفتکاري وطبقه اول آن درحال بهره برداري و زیربناي آن 

 . شامل
همکف بصورت پیلوت بازیربناي 77/36 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 6/5 مترمربع   -1
عدم رعایت عرض خیاط خلوت درهمکف بصورت مثلثی درحد جنوب شرقی به عمق 1/7 متر 

 ودرحد جنوب
 .  غربی رعایت 2 متر شده است ودرهمکف فاقد اشرافیت می باشد

طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي 77/36 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -2
6/5 مترمربع عدم رعایت عرض خیاط خلوت درهمکف بصورت مثلثی درحد جنوب شرقی به 

 عمق 1/7 متر ودرحد جنوب
 . .  غربی رعایت 2 متر شده است  ودراین طبقه داراي اشرافیت به پالك مقابل می باشد
و  براي یکواحد مسکونی رعایت یکواحد پارکینگ میگردد . ضمنا به جهت تعیین میزان 
عقب نشینی از واحد محترم نقشه برداري استعالم گردیده وبرابر توضیحات مندرج برروي 

شیت شهر اعالم شده که با
توجه به نسقی بودن ملک ومشخص نبودن وضعیت کوچه ومعابر امکان تهیه خط پروژه  
وجود ندارد همچنین ملک بصورت تقریبی برروي  نقشه تفصیلی لینک گردیده است 

 وهرگونه مغایرت درآینده قابل
 .اصالح خواهد بود ومسئولیتی متوجه کارشناس ملک نخواهد بود

ومساحت عرصه کمتر از R112   100 درمجموع با توجه به قرار گرفتن حدودي ملک درپهنه
مترمربع سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده 88/91% وتراکم طبقات براساس تراکم پایه  

100% 
مورد استفاده 88/91%  واز کل بنا بسطح 16/46 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح  138/26  

 . مترمربع درحد تراکم می باشد
الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد خالف بوده که برابر اخطاریه  

 شماره 442/3/595مورخه 97/8/21 درخواست پرداخت خالف آنرادارد
  .  مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت دستور تقدیم 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 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 34,186,800(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 110.28  0.1
 

3100000  , 1392 اضافه بناي حاصل از عدم 
رعایت درز انقطاع

1398/11/29 3/98/24115 بدوي انتهاي  
پارس 3 
ماهی 
رودخان 
کوچه 
چهارم  

  فرعی دلدار

3-3-10108-62-1-0-0 141
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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 15,500,000(پانزده میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان راي به اخذ جریمه به مبلغ 178,653,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون و 
 ششصد و  پنجاه و  سه هزار )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 38.42  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
 مساحت عرصه حدود 100/2  مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان

مسکونی دو اشکوبه  با نوع اسکلت بتنی و قدمت سال 1392  می باشد که بدون اخذ مجوز 
 . احداث گردیده وزیربناي آن شامل

همکف بصورت پیلوت بسطح 22/35  مترمربع  و یک واحد مسکونی بسطح 58/1  -1
مترمربع بانضمام راه پله دسترسی به طبقه باال بسطح 8/90 متر مربع
  طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی بازیربناي  89/35  مترمربع - 2

با توجه به عدم تامین پارکینگ منطبق با ضوابط شهرسازي  براي دو واحد مسکونی  -3
 . کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارد

توضیح اینکه براساس خط پروژه پیوست به شماره 785  کوچه بصورت بن بست 10 متري وبا 
 : توجه به قرار گیري ملک درانتهاي بن بست فاقد عقب نشینی می باشد

همچنین عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و عرض موجود بجاي 2 متر 1/90 متر بوده 
همچنین در این حد پنجره مشرف به پالك مجاور دارد

سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود برابر با 89/17% می باشد
 . حالیه درخواست بررسی تخلفات موجود را دارند. مراتب  جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مبنی بر احداث بناي خارج از  
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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,800,200(دو میلیون و  هشتصد 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 28.72  1.5
 

65000  , 1374 احداث بناي جداساز 1398/11/29 3/98/24117 بدوي مدرس  
پیرکالچاي 
انتهاي 
کوچه 
یازدهم 

هرمز صفري 
1

3-2-10267-50-1-0-0 141
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري به مساحت 89.71 مترمربع در حد تراکم  ، 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 158172مورخ 98.9.4 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 575,120(پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  یکصد و  بیست) ریال محکوم 
و اعالم میدارد  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 با 
اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 88.48  0.1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 192/70 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه برابر با 178/34 متر مربع بوده و 
شامل یکبابخانه یک طبقه ویالیی با اسکلت

بلوکی  به زیربناي 89/71 متر مربع بانضمام سایبان چوبی در محوطه به سطح 27/49 متر 
.مربع با قدمت ساخت  حدود سال 74 می باشد

باستناد خط پروژه شماره 1996 پیوست بمساحت 51/94 متر مربع از ملک (17 متر مربع از 
این مقدار مشتمل بر اعیان خانه و 7/97 متر مربع

.از آن از سایبان احداثی) در مسیر تعریض معبر 10 متري حد شرق قرار دارد
الزم به ذکر است بخشی از عرصه در حد شرق بطول حدود 11 متر فاقد دیوار گذاري (و در 

محل بصورت غیر محصور) می باشد
همچنین با عنایت به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر 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 1398/11/29 3/98/24118 بدوي میدان امام  
حسین  
ابتداي 

پیرکالچاه 
-بعداز 

مسجد امام 
حسین 
جنب 
نانوائی 
جعفري

3-2-10266-120-1-0-0 141
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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
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
161953 مورخ 98.9.10کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3936000000 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 787,200,000(هفتصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  دویست 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.8  0
 

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 ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 395,916,500(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  نهصد و  شانزده هزار و  
پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.98  1.75
 

3100000  , 1398 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 222مورخ **--**
96/12/22 به صورت 2طبقه در 3واحد مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 40.19مترمربع 

 در همکف
با مجموع زیربناي 439.2مترمربع که با رعایت 1متر عقب سازي از معبر 12متري **--**

.حد جنوب و 3واحد پارکینگ مسکونی  و فاقد عقب نشینی صادرگردیده است
در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري بود و تا این مرحله به استناد نقشه **--**

:برداري تفکیکی ارائه شده موارد تخلف زیر مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 11.44مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**

توسعه پیلوت
تبدیل غیر مجاز 32.8مترمربع مساحت همکف به دوباب مغازه دیگر مازاد بر پروانه **--**

صادره(در مجموع سه باب)
افزایش ارتفاع پیلوت از 3.4به 3.8متر (40سانتیمتر) در همکف (کاهش ارتفاع در **--**

زمان پایانکار الزامی می باشد)
 افزایش بناء در طبقه اول  و دوم هر کدام به مساحت 11.44مترمربع مازاد بر تراکم**--**
افزایش بناء در طبقه اول  و دوم هر کدام به مساحت 16.29مترمربع مازاد بر تراکم **--**

با احداث کنسول به عمق 1.2متر که به عمق یک متر به صورت عدم رعایت عقب 
.سازي(عرصه و اعیان) و 0.2متر احداث کنسول در معبر می باشد

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه همکف به مساحت 3.72 **--**
مترمربع(عرض موجود راه پله 1.1متر می باشد)

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه اول و دوم  به مساحت **--**
2.36مترمربع(هر طبقه  1.18مترمربع و عرض موجود راه پله 1.1متر می باشد)

افزایش تعداد واحد از 3 به 4واحد مسکونی که یک واحد افزایش واحد مسکونی **--**
.دارند

دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند(درب پارکینگ در حد شمال با ید به **--**
.حداکثر 4متر در زمان پایانکار اصالح گردد)

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 4.21مترمربع**--**
یک انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.87مترمربع بیشتر از 5متر مربع اجرا شده **--**

است(درآمدي)
 عدم گزارش ناظر سازه و معماري در خصوص تخلفات**--**

سطح اشغال موجود(به کسر راه پله بر اساس ضوابط پروانه)67.54%می **--**
باشد.(سطح اشغال مجاز 60%می باشد)
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عمق کنسول احداثی 1.20متر می باشد که در ارتفاع 3.8 و 7.45 احداث گردیده **--**
است.(1متر در محدوده عقب سازي و 20 سانتیمتر در معبر 12متري )

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 مبلغ86,848,000(هشتاد و  شش 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 15.2  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 3/98/24120 بدوي فلکه 
فرزانه-کمرن

دي 
خرمشهر-بل
وار شهداي 
گمنام-کوچ

ه 
هشتم-قطع

ه 46
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10:41زمان 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/166 مورخ 97/12/14 در 2/5 طبقه 
( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 344/61 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 5/08 متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 8/58 متر مربع (هر  *---*
 طبقه بسطح 4/29 متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بسطح 5/15 متر مربع کاهش زیربنا دارد لیکن بسطح 1/54 متر   *----*
مربع از فضاي راهرو تبیدل غیر مجاز به انباري گردیده است

مقدار تخلف به انجام رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 70 % و سطح اشغال موجود برابر با 73/46% می  *----*

باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ  98/09/26 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

141
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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 39/41 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 66,208,800

(شصت و  شش میلیون و  دویست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 39.41  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/12/11 3/98/24121 بدوي شهدا  
متحدین 
کوچه پنجم

 

3-3-10142-8-1-0-0 142
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

149,788,800(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  
هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 29.72  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 3/98/24121 بدوي شهدا  
متحدین 
کوچه پنجم

 

3-3-10142-8-1-0-0 142
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 18  به تاریخ 96/02/18 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 358.29 مترمربع می باشد
 داراي سوابق تمدید پروانه مذکور به تاریخ 97/02/27 می باشد *-*

شروع عملیات به شماره درخواست 520731 به تاریخ 98/02/04 در سیستم در  *--*
 مرحله اجراي پی ریزي می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 7.43 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 22.29 مترمربع ( هر طبقه به سطح 7.43 مترمربع  -2
(

 استفاده تراکم اعطایی در زمان پروانه به سطح 39.41 متر مربع -3
در زمان صدور پروانه راهرو منتهی به انباري در زیر شیروانی به سطح 9.63 متر مربع  *--*
در زیر بناي کنترل نقشه و پروانه صادره لحاظ نشده است ( با توجه به نقشه هاي زمان صدور 

پروانه درج در پرونده فنی )
 با توجه به مورد اشاره شده ، در زیر شیروانی فاقد توسعه بنا می باشد *----*

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/02/04 می 
 باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 50.36 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  53.24

تراکم مجاز : 120 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 146.41 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  154.76
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 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

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 محرز و مسلم است 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  1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

226,086,000(دویست و  بیست و  شش میلیون و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 53.83  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/01 3/98/24123 بدوي دیانتی  
استقالل 
نهم

3-3-10110-65-1-0-0 142
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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 210,957,600(دویست و  ده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 125.57  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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 114 به تاریخ 96/07/02 به صورت 4.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با 

زیربناي 786.46 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است ، عملیات ساختمانی به   *---*

اتمام رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 1.05 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم  در مجموع به سطح 30.52 متر مربع ( هر طبقه به سطح  -2

15.26 متر مربع )
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 15.26 متر مربع ( به سطح 14.46 متر مربع به صورت  -3

 تراس غیر مسقف )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 0.83 مترمربع -4

 توسعه بنا در زیر شیروانی به سطح 2.88 متر مربع به صورت توسعه انباري -5
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) در مجموع به سطح 3.81 مترمربع می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.79 متر مربع و   -6

طبقات در مجموع به سطح 2.5 مترمربع
 استفاده از تراکم اعطایی در زمان پروانه به سطح 125.57 متر مربع -7

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( داراي سوابق پرداخت کسري پارکینگ  *--*
 درآمدي در زمان پروانه احداث بنا می باشد )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعایت نماي جانبی مناسب می گردد *-----*

درب ماشین هاي مجاز برابر پروانه به تعداد 2 درب و به طول 3 متر بوده که در  *------*
آن زمان هم رعایت پارك حاشیه اي نمی گردید که برابر وضع موجود به تعداد 2 درب و به 

طول هاي 3.2 و 3.5 متر می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 کارشناسی شماره  200481مورخ 97.0.17معادل 1,593,200,000(یک 

میلیارد و  پانصد و  نود و  سه میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 391.32  0
 

650000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1398/11/01 3/98/24127 رسیدگ
ي 

 مجدد

مدرس  
میدان امام 
حسین 
جنب 

نمایشگاه 
رهنما 

نمایشگاه 
 محمدپور

3-2-10222-2-1-0-0 142
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده تئوسط متقاضی برابر سند به صورت صورت  ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 464/26مترمربع می باشد

درخصوص  دیوار گذاري بطول 87/30 متر داراي مجوز به شماره 20667 به تاریخ  *-*
 1387/10/14 می باشد

درخصوص دفترکار به مساحت  41 مترمربع و محوطه تجاري به مساحت 423/26  *----*
مترمربع برابر صورتجلسه  تجدید  نظر به شماره 95/18216مورخ 95/07/03  کمیسیون ماده 

صد محکوم به تخریب بنا گردید
ضمنابا توجه به خط پروژه شماره 1682 پیوست به مساحت 46/25مترمربع  از  . *-----*

 مساحت سند در تعریض خیابان  51  متري بلوار مدرس قرار دارد
با توجه به اعتراض مالک مبنی بر راي صادره  و با ارائه نقشه برداري از وضع  *------*
موجود ، عرصه به سطح 391.32 متر مربع  و نیز برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري و 

 برابر وضع موجود قسمتی از ملک درحد پیاده رو عقب نشینی گردیده
و مساحت عرصه موجود ملک 391/32  مترمربع مشتمل بر یکباب دفترکار بسطح 41/92 

 مترمربع اعالم گردیده می باشد
برابر نامه شرکت سهامی برق که به شماره 200756  مورخه 96/10/6 ثبت  *--------*

شهرداري منطقه گردیده  حریم برق موجود درحد غرب از فاز کناري 8 متر اعالم شده  که با 
توجه به  انعکاس حریم برروي خط پروژه ملک فوق خارج از حریم برق قرار دارد

برابر وضع موجود و باستناد خط پروژه به سطح حدود 5/51 مترمربع  از  *----------*
  کوچه را در تصرف داردند

براساس طرح تفصیلی به سطح 65/63 مترمربع از مساحت سند در  *-------------*
( حریم سبز خطوط انتقال نیرو وراه هاي شریانی ) ومساحت باقیمانده پس از  G312 پهنه

 . ( کارگاه هاي تولیدي وتجاري )قرار دارد  S321 رعایت عقب نشینی در پهنه
واقع شده و باقی   G312 برابر طرح تفصیلی اعیان در کد پهنه *----------------*

 واقع شده است  S321 مانده عرصه در کد پهنه
رعایت 6 واحد پارکینگ بدون تزاحم براي نمایشگاه برابر  *------------------*

.ضوابط درفضاي باز می گردد
با توجه  اصالح گزارش و نظر به مدارك ارائه شده و نیز با   *--------------------*
توجه به دادنامه شماره 9609970902801347 به تاریخ 96/03/03 دیوان عدالت اداري که 

 ، راي به طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد صادر گردید
راي مجدد کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/24127 به تاریخ 98/11/10 مبنی بر پرداخت 

 جریمه صادر و تحویل مالک گردید
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باستناد خط پروژه شماره 1682 برابر نقشه برداري  *-----------------------*
 ارائه ازوضع موجود ، فاقد عقب نشینی 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 بمبلغ 647,032,000(ششصد و  چهل و  هفت میلیون و  سی و  دو هزار 

) ریال صادر می گردد

جریمه 52.18  4
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/28 3/98/24130 بدوي شهدا  
روبروي 

پمپ بنزین 
سابق  جنب 
چلوکبابی 
  رئوفی

3-2-10091-79-1-0-0 142
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 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید ,  بموجب بند 3 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/07/02 -

   با توجه به درخواست مالک و بدلیل عقب نشینی  جهت تعریض معابر
پروانه ساختمانی بشماره 3/97/65   مورخ   97/05/13  بصورت 2  طبقه  تجاري  (یک   -

 ,  طبقه بر روي همکف ) با سطح اشغال 80%   خریداري پارکینگ
بصورت سه باب مغازه با زیربناي کلی 194.88 متر مربع  با کسري سه واحد پارکینگ  -

 . تجاري صادر گردیده است
 . عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري میباشد  -
 . برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بشرح زیر میباشد - -

- -  - - - 
 %تراکم  مجاز زمان پروانه = همکف 80 %  = طبقات 240 -

  % مورد استفاده موجود - همکف 99.52 %   - - طبقات  =  199.04 =
در مجموع سه باب مغازه و طبقه اول بسطح 52.18 متر مربع داراي افزایش بنا میباشند .   - 1

 (همکف بسطح 26.09 متر مربع - طبقه اول بسطح 26.09 متر مربع )
با توجه به اینکه  سطح دوباب از مغازه  ها  بیش از 75 متر مربع  است داراي 2 واحد  - 2

 . کسري پارکینگ تجاري میباشند
- - - -  

 . فاقد گزارش ناظر نظام مهندسی
الزم به ذکر است که یک باب  مغازه  از اعیانات قدیمی (مغازه چایخانه بسطح حدود 14.84  
متر مربع ) در محل تخریب نگردیده که به گفته متقاضی متعلق به شهردراي میباشد که در 

 . این خصوص نیاز به اضهار نظر واحد محترم حقوقی میباشد
 . مورد درخواست گواهی عدم خالف -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

142
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با توجه به محتویات پرونده و با عنایت سوابق راي ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد 
قانون شهرداریها بالکن تجاري به مساحت 14/38 متر مربع مشارالیه را با ضریب 4 

برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 178,312,000(یکصد و  
هفتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  دوازده هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد.

جریمه 14.38  4
 

3100000  , 1392 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/12/14 3/98/24133 تجدید 
نظر

مدرس -  
میدان 
نیروي 
  دریایی
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توضیحات بازدید  احتراماً
با توجه به شکایت جمعی از ساختمان الیگودرز واقع در بلوار شهید مدرس بشماره  -

 137586 مورخ 98/08/04 (ثبت دبیرخانه )
مکان تعرفه شده توسط مامور تخلفات ساختمانی ناحیه 3  ,  بصورت  ساختمان 3 طبقه در  -

 . 6 واحد مسکونی بر روي دو باب مغازه است
مورد شکایت بصورت یک باب مغازه در همکف  (قطعه 9 تفکیکی ) که مغازه بسطح 21.57  -

متر مربع و بالکن در حد 1/3 بسطح 7.19 متر مربع داراي پروانه شماره 255 مورخ 
1378/11/16 

 . و پایانکار شماره 4232  مورخ 80/03/07   میباشند -
 . داراي فعالیت شغلی تعویض لنت خودرو (با تابلوي  تبلیغاتی آقاي لنت ) میباشد -

پس از آن بدون مجوز اقدام به توسعه بالکن و تبدیل آن به بالکن سراسري نموده اند که  -
بابت 14.38 متر مربع توسعه بالکن تجاري داراي راي جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده 

 صد بشماره
بوده که بدلیل عدم پرداخت جریمه برابر راي تجدید نظر  1389/04/23 - 6547 -

کمیسیون ماده صد بشماره 14839  مورخ 1390/08/30 به تخریب بنا محکوم گردیده که 
  پس از تخریب

 . برابر نامه شماره 3/33/3642 مورخ 1391/02/21 پرونده مختومه اعالم گردیده است -
وضع موجود مجدداً بدون مجوز شهرداري اقدام به توسعه بالکن  فلزي بصورت سراسري   -
بسطح حدود 14.38 متر مربع نموده  اند که قدمت آن برابر سوابق موجود سیستمی به سال 

 . 1392 میباشد
 . همچنین راه دسترسی بالکن  از طریق باالبر برقی  میباشد -

همچنین در قسمت عقب سازي اقدام به نصب ستون فلزي نموده  که  داراي تابلوي  - 
 . تبلیغاتی بر روي آن به ابعاد حدود 4در 1.5 متر نموده اند

الزم به ذکر است که بازدید بصورت غیابی و بدون حضور مالک صورت گرفته و مساحت  -
 . هاي اعالم شده بر اساس سوابق موجود در پرونده واحد خالف اعالم گردیده است

مساحت هاي دقیق پس از مراجعه مالک و ارائه مدارك و مستندات مورد نیاز شهرداري  -
 . بهمراه مقدار عقب نشینی اعالم میگردد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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  موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر 
توسعه تجاري بصورت تبدیل بخشی از پیلوت  به مساحت 95.92مترمربع، به 
منظورتعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 170449 مورخ 

1398.09.21  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ، و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
12.000.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,400,000,000(دو میلیارد و  چهارصد میلیون 

) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 95.92  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/12/04 3/98/24136 بدوي بلوار امام 
آب وبرق -  
شرکت نفت  
نبش بن 
فرجاد

3-3-30220-119-1-0-0 142
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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 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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 12 به تاریخ  6/02/17 به صورت 3.5 طبقه بانضمام یک باب مغازه و بالکن  و 

در 3 واحد مسکونی با زیربناي 1572.33 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*
توسعه مغازه در همکف به صورت تبدیل بخشی از پیلوت مغازه  به سطح 95.92 متر مربع -1

 
در پروانه صادره پارکینگ هاي تجاري با راه ورودي جداگانه در همکف تامین و پارکینگ  -2

 هاي مسکونی در زیر زمین تامین و نمایش داده شده بود
برابر ضوابط راه ورودي و خروجی جداگانه پارکینگ هاي مورد نیاز ، و با توجه به عدم  *--*
تامین 4 واحد پارکینگ تجاري در همکف ، داراي یک واحد کسري  پارکینگ تجاري در 

 همکف می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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

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 782,832,000(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.88  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 3/98/24139 بدوي بلوار  
انصاري   ك 

چاپ 
جاوید- بن 
ارکیده
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/28 مورخ 97/02/23 و پس از آن 
پروانه اصالحی در 3/5 طبقه ( با احتساب3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به 

 زیربناي 567/13 متر مربع
 .مورخ 98/02/23  صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 22/43 متر مربع می باشد ضمنا  *--*
متقاضی بر خالف ضوابط شهرسازي اقدام به احداث انباري بسطح 10/75 متر مربع در همکف 

(مازاد بر 5 متر مربع به ازاي هر واحد) نموده است
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 67/29 متر مربع  *---*

(هر طبقه بسطح 22/43 متر مربع) می باشد
در زیرشیروانی بسطح 2/63 متر مربع کاهش زیربنا دارد لیکن بسطح 1/41 متر   *----*
مربع در انباري هاي احداثی مازاد بر مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر واحد)احداث نموده 

است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 70/22 % و سطح اشغال موجود برابر با %82/40  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن (بمقدار 10% عرصه)در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/04/15 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (مقدار موجود 32/42 و مقدار الزم  *--------*

برابر با 42 متر مربع می باشد)
انباري واقع در همکف راه عبور مجزا ندارد *---------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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 و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب 1.50) جریمه بمبلغ 264,045,600(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  چهل و  
پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 52.39  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/28 3/98/24162 تجدید 
نظر

شهدا کوچه 
شقایق 
روبروي 
سوپر 
مارکت 
اسدي
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شرح راي نوع 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 ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی  شماره 257**--**
مورخ 96/12/28 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت به مساحت 570.02مترمربع در 3واحد 

مسکونی
که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري ساختمان بود و تا این مرحله به **--**

 استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 6.31مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 14.59**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 43.77مترمربع )

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی در طبقه اول تا سوم هرکدام **--**
 0.77مترمربع در مجموع سه طبقه 2.31مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 5.83مترمربع **--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز  بر اساس جانمائی زمان پروانه می گردد(درب پارکینگ **--**

اجرا نشده است)
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**

پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20.4مترمربع  برابر ضوابط جاري را دارند)
.رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره می گردد**--**

.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**
سطح اشغال همکف از 55% (به کسر راه پله) در زمان پروانه به 61.90% افزایش **--**

.یافته است
.فاقد گزارش مرحله اي مهندسین ناظر در خصوص تخلف می باشد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 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 1.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 345,273,600(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار و  

ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 58.72  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 3/98/24185 بدوي شهدا 
-دیانتی 
-کوچه 
شهید 
دیانتی 

اولین فرعی 
-سمت چپ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/9 به تاریخ 97/02/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 432.95 مترمربع می باشد
 مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است *---*

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و فاقد سربندي بام می باشد *----*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 13.02 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 39.06 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

13.02 مترمربع )
 توسعه بنا در راه پله به بام به سطح 6.64 متر مربع -3

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف زیر بنایی به تاریخ 98/11/01 ( گزارش  *-*
 سیستمی اتوماسیونی نظام مهندسی )  می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
با توجه به عدم رعیات پارك حاشیه اي  برابر نقشه هاي ارائه شده در زمان صدور  *----*
پروانه ، حالیه نیز با توجه به جانمایی درب نفر رو و درب ماشین رو ، امکان آن میسر نمی 

 باشد
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------*

 رعایت نماي جانبی مجاز در زمان پایان کار الزامی می باشد *--------*
 رعایت دیوار حائل بام در زمان پایان کار الزامی می باشد *---------*

R121 -  کاربري مجاز : مسکونی -  3  طبقه بر روي پیلوت *--*
R121 -  کاربري موجود :  مسکونی -  3  طبقه بر روي پیلوت *---*

سطح اشغال مجاز :  55 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.94 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  57.34

تراکم مجاز : 165 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 164.81 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  172.03

رعایت فضاي سبز رعایت می گردد  *----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي اکبر رهبر  مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 33.87 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 48.67 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.74 مترمربع و در طبقات هر یک به 
مساحت 0.79 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 33.52 مترمربع و توسعه 

راه پله به بام 1.81 مترمربع ، تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی بمساحت 
127.12 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 

3,924,748,800(سه میلیارد و  نهصد و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 389.36  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/15 3/98/24192 بدوي چهارراه  
گلسار 

داخل کوچه 
داروخانه 
بهره مند  
حق شناس 

2
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 62 به تاریخ 93/07/29 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 767.39 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 33.87 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم  در مجموع به سطح 194.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

48.67 مترمربع )
احداث یک چشمه اطاق در  زیر شیروانی به سطح 27.98 متر مربع  که منظم به واحد   -3
مسکونی در طبقه چهارم با ره پله داخلی  بر خالف پروانه صادره و به صورت یک طبقه مازاد 

می باشد
( راه پله داخلی به سطح 5.54 متر مربع از مساحت اطاق کسر شده است )

ارتفاع اطاق مذکور و سربندي آن باالتر از بام شیروانی نبوده و به صورت شیروانی  *--*
  یک دست می باشد

توسعه راه پله به بام  به سطح 1.81 متر مربع  -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  0.74 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع به سطح 3.16 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.79 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 127.12 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6

مساحت واحد مسکونی در طبقه چهارم + اطاق در زیر شیروانی  کخ بیش ااز 180  *---*
متر مربع بوده  و رعایت 5 واحد پارکینگ می گردد ( پارکینگ 4 -5 متعلق به واحد طبقه 

  چهارم + اطاق در زیر شیروانی  )

داراي گزارش ناظر ساختمان به جهت شروع عملیات ساختمانی در مرحله گود بردراي  *-*
به شماره ش ر - 99781 به تاریخ 97/07/05 درج در پرونده بایگانی می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

142
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*

% پروانه 57/88 % ------ استفاده کنونی  63.99
تراکم مجاز : 150%  + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*

%  پروانه 203/88 % ------- استفاده کنونی  300.72

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعاتیت نماي جانبی مجاز - حلب رنگی می گردد *-----*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد  *------*
رعایت عقب نشینی می گردد *----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه 
تجاري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی 
بر قلع احراز نمیگردد ، ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
112,844,800(یکصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 299.04  4
 

130000  , 1373
 , 1375

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/17 3/98/24206 تجدید 
نظر

 
خرمشهر-ج
نب اتو 

گالري تخت 
جمشید 
جانبازان 
صمدي 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 مکاتن تعرفه شده  توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر  **--** 
 یکباب دفترکار وآبدارخانه برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت عرصه 310/04  متر مربع

مجزي شده از پالك شصت و پنج باقیمانده  با زیربناي 43/44 مترمربع که **--**
 درخصوص 11 مترمربع آن داراي سوابق درواحد خالف می باشد

برابر صورتجلسه مورخه 73/8/29 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه  **--**
گردیده ومتعاقب آن مالک اقدام به توسعه بناي تجاري بصورت دفترکار بسطح 32/44 

مترمربع
با قدمت سال 1375 را نموده و از مابقی فضاي باز بسطح 266/6 مترمربع  بصورت  **--**

 فضاي باز آهن فروشی گیالن فلز
و رعایت پارکینگ در فضاي  داراي  راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره  24205**--**

.مورخ 98/12/17 مبنی بر جریمه می باشد
با توجه به طرح تفصیلی جدید و  خط پروژه پیوست به شماره 1262    کل ملک **--**
( حریم سبز خطوط انتقال نیرو وراههاي شریانی ) قرار دارد(6.8مترمربع   G312 درپهنه

عقب نشینی از پخ دارد)
 . همچنین براساس طرح تفصیلی قدیم نیز درکاربري حریم قرار داشت**--**

از بابت موارد فوق دار یراي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 24206مورخ 98/12/17 **--**
.مبنی بر جریمه می باشد

.تغییري مشاهده نگردید**--**
.مراتب جهت محاسبه عوارض درآمدي به حضور تقدیم میگردد**--**

143
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در خصوص تخلف ساختمانی به شرح توسعه بناي همکف به مساحت 37.43 مترمربع، 
احداث یک طبقه به صورت اتاق به مساحت 35.39 مترمربع، 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-203109 مورخ 98/11/03 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
305,844,000(سیصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار )  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 72.82  2
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1398/11/30 3/98/24413 بدوي شهدا   
ایمان طلب
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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 به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج 

میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  2
 

2100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/30 3/98/24413 بدوي شهدا   
ایمان طلب

3-2-10151-67-1-0-0 143
1

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به  سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 91 متر مربع می باشد که طبق سوابق داراي جواب بانکی از شهرداري

بشماره 3/33/20845 مورخ1375/11/18 از بابت خانه مسکونی به زیربناي 41 متر مربع می  
باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به برچیدن سقف آن و انجام تعمیرات اساسی

و توسعه بناي آن در همکف بسطح 37/43 متر مربع نموده همچنین با استفاده از مصالح 
بتنی اقدام به احداث یک طبقه بصورت اتاق (تبدیل ساختمان به دوبلکس) بسطح 35/39 

متر مربع
در سال جاري نموده است که با توجه به ضوابط و عدم امکان پارك خودرو داراي یک واحد 

کسري پارکینگ مسکونی می باشد
ضمنا با توجه به خط پروژه شماره 2225 پیوست بمساحت 28/64 متر مربع از ملک (حدود 
19/45 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض و بازگشایی معبر 6 متري 

حد جنوب
.قرار دارد

ضمنا با عنایت به اینکه مساحت زمین بعد از عقب نشینی کمتر از حد نصاب ساخت (کمتر از 
75 متر مربع) می باشد کل توسعه بناي انجام شده بصورت مازاد بر تراکم است

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد
با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 

مکانی و تایید استحکام از سوي کارشنا س رسمی دادگستري به شماره ثبت 205986
 مورخ 98.11.07 به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص احداث بناي 

بدون مجوز راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
85,345,000(هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار )  ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 131.3  1
 

650000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/16 3/98/24444 بدوي بلوار 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا(ع)  

بهار  وحدت 
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 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 32,500,000(سی و  دو میلیون 
و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/16 3/98/24444 بدوي بلوار 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا(ع)  

بهار  وحدت 
5

3-3-10389-63-1-0-0 143
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده  به مساحت عرصه حدود  58/65 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز 

  اقدام به احداث بنا بصورت
یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه   در دو واحد مسکونی بازیربناي همکف حدود 58/65 
مترمربع وطبقه اول   حدود 58/65 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت برابر تاریخ نصب 

  کنتور برق  سال 1388
را نموده وبراساس ضوابط کسري دو  واحد پارکینگ    دارند .ضمنا برابر  خط پروژه پیوست   
بشماره 2442 کوچه ها بصورت 8 و 10  متري مجموعا بسطح 7 مترمربع داراي عقب نشینی 

 که از اعیان احداثی
 R112  درهرطبقه برروي آن  می باشد . وبا توجه به طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک در پهنه
. و عرصه کمتر از 75 مترمربع کل اعیان احداثی خارج از تراکم  وبا پشش 100% می باشد
 .همچنین براساس طرح تفصیلی قدیم ملک درکاربري مسکونی با تراکم کم قرار داشت 

حالیه درخواست  پرداخت خالف آن رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت 
  .  دستور تقدیم میگردد

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 تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  1.5به 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
144,438,000(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  چهارصد و  سی و  هشت هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 34.39  1.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/12/14 3/98/24448 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 
کوچه 

سندي بن 
بوستانی
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 223 به تاریخ 96/12/23 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 503.51 مترمربع می باشد
در خصوص توسعه بنا در همکف به سطح 19.54 متر مربع داراي سوابق گزارش و   *---*

راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بنا داشته که تخریب صروت پذیرفته است
مجددا از بابت توسعه بنا در همکف به سطح 8.73 متر مربع داراي سوابق گزارش و  *----*

 راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد
حالیه باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می  *-----*

: باشد

 کاهش بنا در همکف به سطح 0.17 متر مربع  *-*
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 25.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.56 مترمربع  -1

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.75 متر مربع و   -2

طبقات در مجموع به سطح 6.95 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.32  )

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 97/10/16  *-*
 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی 3 طبقه *--*
 R121 - کاربري موجود : مسکونی 3 طبقه *---*

سطح اشغال مجاز :  55%  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.93 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  60.66

تراکم مجاز : 165 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 164.80 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  182.93

رعایت فضاي باز به سطح 7.23 متر مربع رعایت نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا و ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره .157277 مورخ 98.9.3.. کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 285000000 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 57,000,000(پنجاه و  هفت میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 35.72  0
 

1000000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/29 3/98/24460 تجدید 
نظر

جاده  
سنگرنرسید
ه به میدان 
امام علی 
آب آسیاب 
روبروي 

کوچه فتحی 
دخت-تعوي
ض روغنی 
کامران

3-1-10192-123-1-0-0 143
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توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 36 متر 
. مربع

وضع موجود مشتمل بر یکباب مغازه فاقد بالکن با مصالح سنگی و قدمت 1388 , داراي 
فعالیت شغلی تعویض روغنی و داراي تابلو نئون به ابعاد 4 در 1.50 متر که بدون مجوز 

.شهرداري احداث شده و بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده

.طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود 35.72 متر مربع است

.بدلیل قدمت فاقد کسري پارکینگ

طبق جانمایی کروکی پیوست بر روي خط پروژه موجود بشماره 2255 بمساحت حدود 1.93 
.متر مربع از مغازه فوق در ضلع جنوب در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد

.مراتب بپیوست اخطاریه شهرداري جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  راي به جریمه به مبلغ12,870,000(دوازده میلیون و  هشتصد و  هفتاد 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 22.88  2.5
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 3/98/24472 بدوي  
بلوارانصاري 
- پارس  
حسینی- 
بن بست 
چهارم

3-3-10444-104-1-0-0 143
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند ارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت 114.50 مترمربع  می باشد

ملک مذکور داراي پروانه ساختمانی نسقی با عرصه 116 متر مربع  به شماره 72 به  *-*
 تاریخ 77/05/03 به صورت یک باب خانه دوبلکسی به زیر بنا 110.20  متر مربع می باشد

داراي گواهی عدم خالف به شماره 27252 به تاریخ 77/12/27 در مرحله اتمام سفت  *--*
 کاري می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ می کردد *---*
 باستناد خط پروژه 1049 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد *----*

 داراي تخلف زیر بنایی به سطح 22.88 متر مربع و به سال 1377 می باشد *-----*
  کاربري مجاز : مسکونی *--*

 کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 68.70 % ------  *------*

% استفاده کنونی  83.17
تراکم مجاز : 120%   -------  مورد استفاده زمان پروانه 68.70 %  *---------*

% ------- استفاده کنونی  83.17
رعایت یک واحد پارکینگ می گردد  *----------*

 نماي جانبی ملک با پوشش ساختمان هاي مجاور می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت  گواهی پایان کار برابر ضوابط  را دارد *-----------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 198674  مورخ 1398.10.29  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 5.789.100.000  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 

1,157,820,000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست 
هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 45.77  0
 

1800000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/10 3/98/24487 تجدید 
نظر

 
کردمحله-
شهدا-ك 
  متحدین
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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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 180,000,000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

 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 38,340,000(سی و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 10.65  2
 

1800000  , 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

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 باب خانه به مساحت 146.50مترمربع که از بابت اعیان مسکونی

ویالئی به مساحت حدودي 115مترمربع و سرویس بهداشتی در حیاط با قدمت سال **--**
.60 داراي بالمانع شماره 3/33/516893مورخ 97/09/07 می باشد

در سال 98 مالک بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی ملک شامل توسعه بناء به **--**
  صورت مسکونی به مساحت 10.65مترمربع(مازاد بر تراکم)

. و تبدیل 45.77مترمربع از مساحت مسکونی ملک  به دو باب مغازه نموده است**--**
با توجه به خط پروژه شماره 395 پیوست  به مساحت 4.5متر مربع از وضع موجود **--**

.در تعریض پخ اتصالی دو گذر 10 و 25متري قرار دارد
.که از این مقدار 3.5مترمربع از اعیان مغازه بر روي پخ می باشد**--**

قرار دارد r111 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
 .

.با توجه به قدمت احداث بناء دو واحد  کسري پارکینگ  تجاري دارند**--**
.سطح اشغال  مجاز ملک 70% می باشد که سطح اشغال موجود 88.48% می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد **--**
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
78251 مورخ 98.5.9کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3131000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 626,200,000(ششصد و  بیست و  شش میلیون و  دویست هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 156.55  0
 

1800000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/14 3/98/24489 بدوي کمربندي  
مدرس 

میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
روبروي 
لوازم 
خانگی 
محسنی

3-2-10262-97-1-0-0 143
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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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 197.50 متر مربع مشتمل بر دو باب مغازه به سطح 31.62 متر مربع بانضمام بالکن به 

 سطح 6 متر مربع و  بانضمام یک باب خانه ویالیی به سطح 58 متر مربع  می باشد
در خصوص اعیان هاي اشاره شده داریا بالمانع به شماره 3/33/18833 به تاریخ  *--*

 87/09/04 می باشد
 داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 484979 به تاریخ 96/03/20 می باشد *---*

برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه به سطح 188.17 متر مربع و به صورت یک  *-----*
 باب مغازه با ارتفاع 4.5 متر و فاقد بالکن  می باشد

مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تخریب اعیان مسکونی و توسعه بناي تجاري  *------*
موجود به صورت یک باب مغازه به سطح 156.55 متر مربع نموده است

برابر ضوابط با توجه به مساحت توسعه بناي تجاري ( به سطح 156.55متر   *------*
مربع)، بازاي هر 50 متر مربع مالک ملزم به تامین یک واحد پارکینگ تجاري می باشد،بر 

همین اساس داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
  باستناد خط پروژه شماره 1208 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم شماره 3/97/21210 به تاریخ 97/05/06 و  صدور 

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*---------*
پیرو تصمیم اعضاء کمیسیون ماده صد در خصوص سال وقوع تخلف برابر مدارك در  *--*

: پرونده به شماره 3/98/23880 به تاریخ 98/10/02 به استحضار میرساند
برابر شواهد و مدارك درج در پرونده تخلف و اخطاریه جلوگیري از تخلف گشت  *----*

خالف به تاریخ96/04/22اعالم می گردد
در خصوص کسري پارکینگ اعالمی ، همان تعداد صحیح می باشد ( کسري 3  *------*

 واحد پارکینگ تجاري )
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

143
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 جهانگیر کشاورز  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت ،  به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 

199715 مورخ 1398.10.30  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 894.257.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 178,851,400(یکصد و  
هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 704.54  0
 

219375  , 1380 توسعه بناي تجاري 1398/11/30 3/98/24490 بدوي میدان  
زرجوب 
-رستوران 
   جهانگیر
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با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، نظر به اینکه به 
داللت راي شماره 12918مورخ 1383.09.23 راي به تخریب بالکن مازاد بر1/3مجاز ، 

بمساحت 8.5 مترمربع (با قدمت سال 1355) صادر و قطعی گردیده لذا امکان 
رسیدگی مجدد به همان موضوع سابق فراهم نمیباشد . علی هذا راي بدوي در این 

قسمت و با توجه به اینکه موضوع واجد اعتبار امر مختوم است اشعار میدارد 
کمیسیون در این قسمت مواجه با تکلیفی نمیباشد.

ردتخلف 8.5  0
 

55000  , 1355 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ گاراژ و مالکیت و سرقفل **--** 
 سی و دو باب دکان به شماره پالك هاي  832/77تا 862و 963/77تا 965

که به صورت کلی با عنوان گاراژ نوین  در عرصه اي به مساحت حدودي 5715**--**
: مترمربع و به شرخ زیرشامل

باب مغازه به مساحت 1064مترمربع 32  **--**
باب انبار  به متراژ (1141.09مترمربع)و نمره داخل گاراژ به مساحت (104.91 15**--**

  مترمربع )  1246مترمربع
پلوکبابی داخل محوطه سه طبقه به مساحت 326مترمربع (از این مقدار 123.08**--**

مترمربع متعلق به همکف می باشد )
بالکن مغازه ها به مساحت 321.5مترمربع که 85مترمربع بالکن مازاد بر 1/3بوده **--**

.است
داراي بالمانع  به شماره 3/33/12966مورخ 79/08/07می باشد.(با این توضیح که **--**
کلیه عوارض و  وضعیت تخلفات پس از مراجعه هریک از مستاجرین  اخذ خواهد گردید)

پس از بالمانع فوق از بابت یک باب مغازه کبابی بر روي نبش  به صورت دو طبقه  **--**
بابت احداث بالکن مازاد بر 1/3  به مساحت 8.5مترمربع با قدمت  احداث سال 55  داراي 
پرونده مفتوح مبنی بر تخریب(راي شماره 12918مورخ 83/09/23 کمیسیون تجدیدنظر) 

.می باشد
از بابت تعمیرات بدون مجوز دو باب مغازه به مساحت 55مترمربع و توسعه **--**

رستوران پشت آن به مساحت 83مترمربع در سال 80  با اسکلت فلزي داراي پرونده مفتوح 
.با راي شماره 83/09/23مورخ 12922مبنی برتخریب  می باشد

که متعاقباً با توجه به اعتراض مالک در دیوان عدالت اداري راي توقف عملیات و **--**
بررسی پرونده در کمیسیون همعرض به شماره دادنامه 1223مورخ 85/06/20 براي ملک 
صادر گردیده است که تاکنون پرونده در کمیسیون همعرض بررسی و منجر به راي نشده 

.است
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده   و نقشه برداري ارائه شده توسط **--**

متقاضی  در عرصه اي به مساحت 5725.43مترمربع موارد تخلف زیر نسبت به بالمانع کلی  
:سال 79 مشاهده گردید

اضافه بناء در رستوران در حال استفاده به مساحت 83مترمربع  که ناشی از -1**--**
تعمیرات و تبدیل بخشی از نمره هاي داخل گاراژ به رستوران و توسعه می باشد  قدمت سال 
80 (از بابت این قسمت  پرونده مفتوح مبنی  بر بررسی پرونده در کمیسیون همعرض دارند .)
توسعه بالکن بیش از 1/3 به مساحت 8.5مترمربع در کبابی بر روي نبش امین -2**--**
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الضرب با قدمت سال 55  (از بابت آن پرونده مفتوح  مبنی بر تخریب دارند)
اضافه بناء در رستوران به مساحت 182.2مترمربع با اسکلت فلزي وارتفاع 4متر -3**--**

باقدمت سال 80
توسعه بناء به صورت آشپزخانه متصل به رستوران در حال استفاده با مصالح -4**--**

فلزي و سربندي حلبی و ارتفاع 4متر به مساحت 191.44مترمربع   با قدمت سال 80
احداث بدون مجوز دو باب انباري به مساحتهاي 112.55و 88.85مترمربع بدون -5**--**
 مجوز در شمال  محوطه باقدمت سال 80 به صورت بلوکی با ارتفاع 4متر و سربندي شیروانی

احداث  بدون مجوز بالکن در حد 1/3 باقدمت سال 80در رستوران موجود به -6**--**
 مساحت 46.5مترمربع

ضمناً   بدون مجوز انبارشماره 45  در سال 82به مساحت 45.8مترمربع که  **--**
سربندي آن در آتش سوزي تخریب شده بود تعمیر و درجا سازي گردیده است که در نقشه 

.هاي قدیم در پرونده این انبار موجود بوده است
با توجه به خط پروژه شماره 141جدید به مساحت 367.15مترمربع از عرصه ملک **--**
در حد جنوب شرق در تعریض خیابان 30متري شهدا قرار دارد و 217مترمربع از حد غرب 

 ملک نیز در تعریض خیابان 24متري امین الضرب
قرار دارد.(در مجموع 584.15مترمربع در تعریض ) که این میزان عقب نشینی از **--**

.مغازه هاي موجود می باشد
در پرونده موجود در بایگانی صورتمجلس تفکیکی کل گاراژ به شماره 30690مورخ **--**

 45/2/24 موجود می باشد که در آن به بالمانع شهرداري اشاره اي نشده است
ضمناً کاربري ملک در طرح جدید بخش اعظم در فرهنگی تثبیت شده و مابقی در **--**

.کاربري بازار قدیم قرار دارد
یک باب انبار تجاري داخل گاراژ جنب انبار شماره 40 سربندي آن در برف  تخریب **--**

.شده و دیوار آن موجود می باشد
*****************--------*********

در خصوص 8.5متر مربع بالکن کبابی که از بابت آن راي تخریب دارند( آیتم شماره **--**
 2)با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستري به شماره 208-98/4مورخ 98/04/05
مبنی بر اینکه تخریب بالکن موجب خطرات کلی براي ملک و کل سازه و امالك **--**

.مجاور می باشد اجراي راي امکان پذیر نمی باشد
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

************------**********
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 22925مورخ 98/06/02 مجدداً از ملک **--**
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.بازدید گردید وتغییرات جدیدي مشاهده نگردید
و تخلف  (s212)تخلفات ردیف 1-3 -4-5-6 در کاربري فرهنگی تثبیت شده**--**

.قرار دارد (s112)  شماره 2 در کاربري بازار قدیمی
***********--------***********

از بابت موارد فوق به جز بالکن 8.5مترمربع که  راي تخریب دارد دااراي راي بدوي **--**
.کمیسیون ماده صد به شماره 24490مورخ 98/11/30  می باشد

.تغییراتی مشاهده نگردید **--**
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره170961 مورخ 98.9.21کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 56803333ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 11,360,667(یازده میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  ششصد 
و  شصت و  هفت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.76  0
 

219375  , 1380 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1398/11/29 3/98/24509 بدوي خ شهدا  
روبروي 
درب دوم 
  تازه آباد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر اجاره نامه شماره 2813 دفترخانه شماره 245 رشت بصورت یک  -
باب مغازه بمساحت 25 متر مربع از پالك شماره 456 (از غرب به شرق دومین دکان از 

 ورودي  گاراژ ایران نو )
 (داراي فعالیت شغلی برق خودرو با تابلو بنر به ابعاد حدود 3 در 1 متر ) -

مغازه فوق قبال بهمراه مغازه  مجاور (مغازه اول از غرب به شرق ورودي گاراژ) بصورت یک  -
باب دکان بمساحت 50 متر مربع در یک باب دو دهنه  داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 

 .  2766 مورخ 1377/05/03 میباشند
پس از آن اقدام به تبدیل یک باب به دوباب مغازه با قدمت سال 1380  .   بمساحت هاي  -
24.17 متر مربع با فعالیت خدمات برق خودرو و باب دیگر بمساحت 25.38 مترمربع با 

 . فعالیت لوازم و ابزار و یراق ساختمانی نموده اند
همچنین احداث  بالکن بسطح 21.76 متر مربع که حدود 5.25 متر مربع آن خارج از حد  -

. 1/3 است
 . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ -

طبق خط پروژه پیوست بشماره 684 بسطح حدود 16.44 مترمربع از هردوباب (7.98  -
 . مغازه شرقی و 7.46 مغازه غربی) در تعریض خیابان 45 متري قرار دارد

 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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در خصوص اعتراض آقاي حسین مرتضی پور صوفیانی (جانباز 50% )  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 208162  مورخ 1398.11.10  ارزش سرقفلی به مبلغ 187.440.000  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 37,488,000(سی و  هفت میلیون و  
چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 26.4  0
 

3300000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/10 3/98/24526 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
شهرك فجر 
آزادگان 
چهار راه 
کالنتري 
سمت چپ 
انتها سمت 
راست پالك 
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شرح راي نوع 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 
سایبان( جهت پارکینگ ) بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 21,888,000(بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  
هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد..

جریمه 45.6  0.5
 

960000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/10 3/98/24526 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
شهرك فجر 
آزادگان 
چهار راه 
کالنتري 
سمت چپ 
انتها سمت 
راست پالك 
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شرح راي نوع 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 ثبی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 160 مترمربع که از **--**
 بابت اعیان ویالئی به مساحت  80مترمربع

داراي پروانه شماره 1مورخ 75/01/22 و پایانکار شماره   20567مورخه  77/12/1  **--**
.می باشد

از بابت احداث یک باب مغازه در حیاط با مصالح بلوکی و سربندي حلبی با ارتفاع  **--**
    2.5متر و مساحت 26.40مترمربع با قدمت سال 95

و یک واحد کسري پارکینگ داراي  راي تخریب کمیسیون بدوي کمیسیون ماده   **--**
.صد به شماره 18930مورخ 95/12/10می باشد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده عالوه بر مغازه فوق الذکر  اقدام به  **--**
 احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ به مساحت 28مترمربع

. باقدمت سال 97 نموده است**--**
 تراس مسقف به مساحت 17.6مترمربع (سایبان فلزي با قدمت سال 97)**--**

.رعایت یک واحد پارکینگ مغازه در زیر سایبان می گردد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 1954 به مساحت 0.49مترمربع از حد شمال در تعریض **--**

.قرار دارد که از این مقدار 0.2متر مربع از مساحت مغازه می باشد
.112می باشدr کاربري عرصه مسکونی**--**

.سطح اشغال مجاز همکف 70% می باشد که سطح اشغال موجود  95% می باشد**--**
شمنا با توجه به اینکه راي غیابی تحویل مالک نگردیده بود تقاضاي طرح مجدد **--**

.پرونده در کمیسیون ماده صد را دارند
.مراتب جهت درخواست پلیس ساختمان به حضور تقدیم میگردد**--**
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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 تبدیل پیلوت به مغازه   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 باستناد تبصره یک ماده صد   تائید و استوار میگردد. کسري 
پارکینگ منتفی اعالم می گردد .

جریمه 38.93 3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 3/98/24539 تجدید 
نظر

خ  
خبرنگار-نب
ش کوچه 
   دوم
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1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 383,040,000(سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  
چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 57  2
 

3360000  , 1397 احداث راه پله به بام 1398/12/14 3/98/24539 تجدید 
نظر

خ  
خبرنگار-نب
ش کوچه 
   دوم

3-1-10002-70-1-0-0 144
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 142 به تاریخ 96/09/21 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  و انباري در زیر 

 شیروانی به زیر بنا 335.44 متر مربع می باشد
در مرحله اجراي فنداسیون داراي سوابق گزارش افزایش و راي کمیسیون ماده صد به  *--*
شماره 3/97/20746 به تاریخ 97/02/15  مبنی بر اضافه بنا  به سطح 13.92 متر مربع می 

 باشد
از مقدار فوق به سطح حدود 5 متر مربع بصورت عدم رعایت (عرض 2 متر) حیاط  *----*

خلوت  بوده است

اکنون باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می   *----*
 : باشد

اضافه بنا همزمان ساز در همکف به سطح در 2.72 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  به سطح 49.92 مترمربع ( هر طبقه به سطح 16.64  -2

مترمربع )
  تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 13.93 متر مربع -3

( ارتفاع مغازه 3 متر می باشد )
 توسعه راه پله و راهرو به بام به سطح 4.36 متر مربع -4

 افزایش تعداد واحد ها از 2 به 3 واحد -5
رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی برابر ضوابط می گردد *--*

با توجه به یک باب مغازه ،داراي کسري یک واحد پارکینگ تجاري می باشد *---*
  رعایت ارتفاع مجاوز پیلوت در زمان پایان کار به ارتفاع 2.4 متر الزامی می باشد *----*
به سطح 5.91 متر مربع از راه پله در حیاط خلوت سراسري از همکف تا طبقات  *-----*

 اجرا شده است
باتوجه به مذاکرات با مدیریت شهرسازي در خصوص راه عبوري و بازدید مجدد  *------*
از محل ، مسیر مشخص شده در نقشه هاي ارائه شده و حداق ارتفاع 2.2 به جهت راه عبوري 

و عدم سر گیري ، موافقت گردید
لیکن در زمان پایان کار در صورت عدم تامین حداقل ارتفاع اشاره شده ، با تخلف گزارش 

خواهد گردید
با توجه به راه عبوري 1.2 مشخص شده ، رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی  *--------*

در وضعیت موجود می گردد
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داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به شماره ش ر  *-*
 246791 به تاریخ 96/12/06 و در مرحله اجراي فنداسیون می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*

 سه بقه بر روي پیلوت ( R121 ) کاربري مجاز : مسکونی *--*
  سه بقه بر روي پیلوت ( R121 ) کاربري موجود : مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  55 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 53.41 % ------  *------*
% استفاده کنونی  67.62

تراکم مجاز : 165 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 160.23 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  217.03

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------------*
برابر راي صادره کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 3/98/24539 به تاریخ 98/12/14  
، در خصوص موارد توسعه بنا راي به جریمه و در خصوص تبدیل پیولت به یک باب مغازه راي 

 به تخریب و نیز با توجه به راي ، کسري پارکینگ تجاري عمل ملغا گردید
 واحد تجاري تخریب گردیده شده است *-*

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري در  حد تراکم  ، 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 212691مورخ 

98.11.16و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 66,030,000(شصت و  شش 

میلیون و  سی هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 213  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/14 3/98/24551 بدوي خ دفاع ك 
الله سوم
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شرح راي نوع 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 بناخارج تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

876,812,000(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 143.62  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 3/98/24551 بدوي خ دفاع ك 
الله سوم

3-3-10019-135-1-0-0 144
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شرح راي نوع 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 قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود 142  مترمربع می باشد

مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان تجاري -  *--*
 مسکونی 2/5 طبقه می باشد

اعیان در 2 طبقه و یک واحد مسکونی  با زیربناي کل 356/62    مترمربع با نوع  *----*
اسکلت بتنی وقدمت سال 1398می باشد

 برابر ضوابط داراي یک واحد  کسري  یک واحد پارکینگ  تجاري  می باشد *-----*

 . همکف به صورت پیلوت و راه پله وسرویس جدا ساز بسطح 122مترمربع -1
 . تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه با ارتفاع 2/8 متر بسطح 16/17  مترمربع  -2

 . طبقات اول ودوم در یک واحد مسکونی با زیربناي 234/62 مترمربع -3
با عنایت به زیربناي مفید یک واحد که بیشتر از 180 مترمربع می باشد براي آن نیاز به  -4

دو واحد پارکینگ بوده که رعایت می گردد
 باستناد خط پروژه  شماره 568  کوچه بصورت 8 متري و فاقد عقب نشینی می باشد *--*
(مسکونی 4 طبقه روي پیلوت ) سطح  R131 با عنایت به قرار گرفتن ملک درپهنه *----*

 اشغال مجاز همکف 70%   مورد استفاده 85/91 مترمربع که درهمکف
به سطح 22/6  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 99/4  مترمربع درحد تراکم وتراکم طبقات 
براساس تراکم پایه 80% مورد استفاده با مغازه 176/61% و در طبقات بسطح 121/02 مترمربع 

 مازاد برتراکم  و به سطح 113/6 مترمربع درحد تراکم

در خصوص موارد اشاره شده داراي سوابق گزارش و راي کمیسوین ماده صد مبنی بر  *-*
پرداخت جریمه مسکونی و راي تخریب واحد تجاري و بر همین اساس رفع کسري پارکینگ 

 تجاري به شماره 3/98/24551 به تاریخ 98/12/14 می باشد
 مغازه در محل تخریب نگردیده 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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-206018
 مورخ 98.11.07 وبا 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 63.67 متر مربع بمبلغ 
21,011,100(بیست و  یک میلیون و  یازده هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 63.67  0.1
 

3300000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 3/98/24552 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی-توح
ید اسالم

3-3-10013-10-1-0-0 144
3

  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

62.11  0
 

65000  , 1355
 , 1396

عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و با توجه به تایید استحکام بنا برابر 
نظریه کارشناسی شماره 206018 مورخ 1398.11.07 ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
303,138,000(سیصد و  سه میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 45.93  2
 

3300000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  طبق فروشنامه عادي بصورت نسقی  میباشد وبا 
 توجه به نقشه برداري ارائه شده( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی)

از سوي متقاضی  مساحت عرصه وضع موجود 187/90 متر مربع میباشد و طبق پالن معماري 
و نقشه تفکیکی ارائه شده از سوي متقاضی شامل 2 اعیان  در یک واحد مسکونی و یک 

: واحد مغازه بصورت زیر
اعیان واقع  حد غربی   با قدمت  سال 1355 ( طبق قبض برق)  از نوع اسکلت فلزي   -1

:  شامل
همکف بصورت پارکینگ بسطح 25/75  متر مربع ( که گویا قبالً این قسمت بصورت  -
مسکونی و مغازه  بوده که در سال 1396 تبدیل به پیلوت جهت پارکینگ خودرو گردیده 

است )
و راه پله  جهت دسترسی به طبقه فوقانی بسطح 4/24 متر مربع و سرویس بهداشتی( از  

 نوع  بلوکی )بسطح 2/08 متر مربع
 طبقه اول شامل یک اطاق  وراهرو بسطح 26/95 متر مربع-

اعیان  واقع حد شرقی  بصورت یکباب خانه ویالیی بانضمام انباري  از نوع بلوك سیمانی  -2
 با کالف قائم وافقی با زیربناي  109/60 متر مربع

که با توجه به گزارش ناحیه وتصاویر موجود در واحد خالف  متقاضی با برچیدن کل   
سربندي و تخریب دیوارهاي داخلی  اقدام به احداث مجدد در سال 1396  اعیان مذکور  

. بانضمام انباري نموده است
البته متقاضی با ارائه استشهادیه ( بپیوست) اعالم داشته اند که به دلیل فرسودگی خانه  
.اقدام به  تعویض سربندي  و تعمیرات نماي داخلی دیوارها  و تعمییرات کلی نموده اند
با توجه به خط پروژه ارسالی از سوي واحد خط پروژه  بشماره 2102 ( بپیوست)  بسطح 

48/83 متر مربع  از عرصه وضع موجود در تعریض کوچه هاي 10 متري و 6 متري و پخ دو 
.گذر آنها قرار میگیرد

( که از این مقدار بسطح 16/30متر مربع از اعیان حد غربی  و بسطح  15/50متر مربع از 
اعیان حد شرقی در تعریض میباشد) ونیز بسطح 13/28 متر مربع از اعیان طبقه اول (اعیان 

.حد غربی) نیز در تعریض  و مابقی بسطح 17/03 از محوطه در تعریض میباشد
سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود ( بدون احتساب عقب نشینی ) 75/40 % 

.میباشد
مراتب با توجه به تصمصم کمیسیون محترم ماده 100  بشماره 3/97/22126 مورخ 

.1397/11/30  جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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  احداث بناي بدون مجوز به مازاد بر تراکم مجاز 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 1,198,310,400(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  هشت میلیون و 
 سیصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 178.32  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/12/19 3/98/24561 بدوي پشت آتش  
نشانی-مدر
س-ك 

شبنم  بن 6
متري
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري 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 214013 مورخ 1398.11.17 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 57,738,240(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  سی و  هشت هزار و 
 دویست و  چهل) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 171.84  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

  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

39  0
 

3360000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:41زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 110 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 101.08 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و کنسول به  *----*

 شارع در طبقات و با پوشش 100 % و مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در محله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 100 -1
همکف به سطح 70.76 متر مربع در حد تراکم و به سطح 30.32 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز 100 % --------- مورد استفاده : 230.95 -2

در طبقات به سطح 101.08 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  132.36 متر  *--*
مربع به صورت خارج تراکم می باشد که از این مقدار به سطح 15.65 متر مربع در هر طبقه 

 به صورت کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
 داراي کنسول به شارع از سقف اول و به عمق 1 متر و ارتفاع 2.4 از همکف می باشد *---*

رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

باستناد خط پروژه شماره 651 به سطح 13 متر مربع از اعیان در هر طبقه در  *------*
 تعریض کوچه 10 متري اصالحی می باشد

ضمنا در خصوص اعیان مکذکور داراي سوابق گزارش تخلف ملک به شماره  *-------*
518278 و تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك به شماره 2/98/22657 به 

 تاریخ 98/04/16 می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 645961 به تاریخ 98/05/27 شرکت گاز 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 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 85,000,000(هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/19 3/98/24563 تجدید 
نظر

آتش  
نشانی - 
شریعتی- 
چهاردهم  
بن 6 متري

3-1-10292-116-1-0-0 144
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 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 511,581,000(پانصد و  یازده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  یک هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 199.6  3
 

850000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به تعهد نامه شماره 18463 مورخ 1398.11.30  دفترخانه اسناد رسمی شماره 
271 رشت ، 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

16.26 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی طبق  پالن معماري و سایت پالن 
  ارائه شده توسط متقاضی به عرصه بمساحت 102/69 متر مربع  شامل یکباب خانه 2 طبقه
بصورت  خالف ساز  با قدمت سال 1388 که از بابت  یکباب ساختمان در حال احداث  یک 
طبقه بمساحت حدود 92 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  ( 25 متر مربع)
داراي گزارش  غیابی و راي کمیسیون بدوي (صورتجلسه1390/10/4 )میباشد. و متعاقب آن 

نیز  در آن حد با توجه به سیستمی نمودن گزارش قبلی  داراي راي کمیسیون بدوي
.بشماره 3/97/21663 مورخ 1397/07/17 میباشد  

حالیه طبق پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی  ملک بصورت  2 طبقه  در 2 واحد 
مسکونی بشرح زیر میباشد

طبقه همکف بسطح  102/69 متر مربع  در یک واحد مسکونی که از این مقدار بسطح  -1
.5/78 متر مربع بصورت سایبان فلزي با ایرانیت سایه روشن  میباشد

طبقه دوم بسطح   96/91  متر مربع در یک واحد مسکونی  میباشد  که در این طبقه   -2
داراي  نورگیر میباشد که حداقل مساحت مجاز ( 12 متر) و حداقل بعد مجاز (3 متر) را دارا 

نمیباشد .  مساحت موجود 5/78 و ابعاد موجود  1/20  *  4/82     متر میباشد
و در این حد داراي تراس مشرف به پالك مجاور  ( فعالً زمین بایر ) میباشد

داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد -3
شایان ذکر است  که داراي  یک طرف  سربندي  بصورت ژاپنی  به سمت پالك مجاور  حد  

.غرب (وضع موجود پالك مجاور زمین بایر )  میباشد
.داراي 2 پله در شارع  به ابعاد 0/25*1/10 متر میباشد

طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 720 ( بپیوست) بسطح  **
.8/13 متر مربع  از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري  میباشد

.سطح اشغال موجود 100% سطح اشغال مجاز 75% میباشد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21733 مورخ 1397/09/13  

.جهت دستورات مقتضی تقدیم 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 صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 3,924,748,800(سه میلیارد و  نهصد و  بیست و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 389.36  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 3/98/24576 تجدید 
نظر

چهارراه  
گلسار 

داخل کوچه 
داروخانه 
بهره مند  
حق شناس 

2

3-2-10061-11-1-0-0 144
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 62 به تاریخ 93/07/29 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 767.39 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 33.87 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم  در مجموع به سطح 194.68 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

48.67 مترمربع )
احداث یک چشمه اطاق در  زیر شیروانی به سطح 27.98 متر مربع  که منظم به واحد   -3
مسکونی در طبقه چهارم با ره پله داخلی  بر خالف پروانه صادره و به صورت یک طبقه مازاد 

می باشد
( راه پله داخلی به سطح 5.54 متر مربع از مساحت اطاق کسر شده است )

ارتفاع اطاق مذکور و سربندي آن باالتر از بام شیروانی نبوده و به صورت شیروانی  *--*
  یک دست می باشد

توسعه راه پله به بام  به سطح 1.81 متر مربع  -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  0.74 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع به سطح 3.16 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.79 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 127.12 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6

مساحت واحد مسکونی در طبقه چهارم + اطاق در زیر شیروانی  کخ بیش ااز 180  *---*
متر مربع بوده  و رعایت 5 واحد پارکینگ می گردد ( پارکینگ 4 -5 متعلق به واحد طبقه 

  چهارم + اطاق در زیر شیروانی  )

داراي گزارش ناظر ساختمان به جهت شروع عملیات ساختمانی در مرحله گود بردراي  *-*
به شماره ش ر - 99781 به تاریخ 97/07/05 درج در پرونده بایگانی می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله  کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
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 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*

% پروانه 57/88 % ------ استفاده کنونی  63.99
تراکم مجاز : 150%  + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*

%  پروانه 203/88 % ------- استفاده کنونی  300.72

رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*
رعاتیت نماي جانبی مجاز - حلب رنگی می گردد *-----*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو برابر ضوابط می گردد  *------*
رعایت عقب نشینی می گردد *----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 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 2,852,908,800(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  دو 
میلیون و  نهصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 424.54  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/12/19 3/98/24600 تجدید 
نظر

امین  
الضرب 
جنب 

رستوران 
مرتضی  

 سرباز مقدم
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توضیحات بازدید با توجه به گزارش ناظر سازه  ساختمان آقاي کیوان نظري در خصوص تخلفات ساختمانی از 
ساختنمان بازدید گردید که داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد به شرح زیر می 

:باشد
ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 3/96/195 به **--**

تاریخ 96/12/14 به صورت 2.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی
و  پروانه اصالحی به شماره 518980 به تاریخ 98/05/30 به صورت 4.5 در 16 واحد و رعایت 

 عقب سازي در طبقات سوم و چهارم با زیر بنا 2314.68 متر مربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است و از بابت تخلفات زیر   *--*
بنایئ به شرح زیر در مرحله اتمام سفت کاري و بدون اجراي زیر شیروانی داراي پرونده 

 : مفتوح در کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 206.79 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 206.79 متر مربع -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.72 متر مربع متر  - -3

مربع و طبقات در مجموع به سطح 8.24 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.06 متر مربع  )
 فاقد گزارش ناظر ساختمان می باشد *-*

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------------*

سوابق پرداختی کسري پارکینگ درآمدي - تزاحمی به تعداد 6  *----------------*
 باب می باشد

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ، ملک فاقد عقب نشینی  *-----------------*
می باشد

****************************
 قابل ذکر میباشد در طبقه سوم وچهارم 1.6مترمربع (هرطبقه به سطح  0.8مترمربع )و
فاقد کاهش سطح راه پله در همکف وتبدیل به بناي مفید بوده وهمچنین در طبقات سوم 
وچهارم در مجموع به سطح 8.54 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.06 متر مربع  )صحیح 

. میباشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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