
از تاریخ : 1399/01/05 تا مورخ: 1399/01/31  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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.28مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 14.28، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به 
مساحت 7.59 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 3.28 که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 327,549,600
(سیصد و  بیست و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 64.99  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 3/99/24112 بدوي  
فلسطین-
  ك حاتم2

3-2-10178-119-1-0-0 1

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 3/98/2 مورخه 98/01/19 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 500/73 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سربندي و شروع دیوارچینی 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 11/28متر مربع-1

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 42/84 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 14/28 متر مربع) می باشد

انباري هاي احداثی در زیرشیروانی بسطح 3/28 متر مربع مازاد بر مقدار مجاز (5 متر  -3
مربع به ازاي هر واحد) می باشد که از این مقدار بمساحت 0/69 متر مربع بصورت توسعه بنا 

در زیرشیروانی
.و مابقی بصورت تبدیل (غیر مجاز) راهرو به فضاي انباري است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
با توجه به تغییر مقدار فضاي راه پله و افزایش زیربناي مفید ساختمان نسبت به پروانه  -5

 صادره بمقدار 6/15متر مربع (تبدیل غیر مجاز) در طبقات دارند
و (به دلیل کاهش سطح راه پله) بسطح 1/44 متر مربع تبدیل غیر مجاز در همکف دارند

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 71/74 % و سطح اشغال موجود برابر با 80/71% می باشد -6
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي  -7

.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 -8

.زمان پایانکار الزامی می باشد
حد نصاب فضاي باز برابر ضوابط صدور پروانه رعایت می گردد -9

ناظر ساختمان برابر نامه مورخ 98/06/03 خالف ساختمانی نامبرده را گزارش نموده  -10
است

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

1

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 23.96 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم هر طبقه به مساحت 14.34مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 3.68 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 571,200,000(پانصد و  هفتاد و  یک 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 3/99/24116 بدوي رسالت  
استخر  حق 
شناس بن 
بست مس 
چیان

3-2-10181-145-1-0-0 2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/138 به تاریخ 97/10/27 به صورت 4.5 طبقه و در 12 واحد مسکونی 

با زیربناي 1606.21 مترمربع می باشد
 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 22.96 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 57.48 مترمربع ( هر طبقه به سطح 14.34  -2
مترمربع )

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.68 متر مربع  -3

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/10/15 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 *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*

سطح اشغال مجاز :  55 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.65 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  79.20

تراکم مجاز : 165 % + 65 ( یک طبقه مازاد تشویقی برابر ضوابط )   *---------*
% -------  مورد استفاده زمان پروانه 204.92 % ------- استفاده کنونی  215.12

رعایت فضاي باز می کردد *----------*
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

2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه، محرز و مسلم است لیکن با توجه 
به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت قرار 

دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,645,386(هفت میلیون و  
ششصد و  چهل و  پنج هزار و  سیصد و  هشتاد و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.17  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/17 3/99/24122 بدوي شهید  
انصاري 
خیابان 
پارس 1 
ساختمان 
امیر

3-3-10474-3-1-0-0 3

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سوابق موجود داراي پروانه ساختمانی 
شماره 478 به تاریخ 82/12/19 بصورت ساختمان

.طبقه در دو واحد مسکونی به مجموع زیربناي 288 متر مربع می باشد 2/5
باستناد پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می 

:باشد
در همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 8/39 متر مربع  (در مجموع بسطح  *----*

25/17 متر مربع) داراي توسعه بنا می باشد
برابر پروانه صادره رعایت عقب نشینی و پارکینگ می گردد *----*

 پروانه صادره فاقد اعتبار است *-----*
با توجه به طرح تفصیلی جدید و باستناد خط پروژه شماره 2175 پیوست   *-----*

بمساحت 3/81 متر مربع در حد جنوب داراي عقب نشینی می باشد
سطح اشغال مجاز برابر 60 درصد و سطح اشغال موجود برابر با 65/24 درصد می  *-----*

باشد
از بابت موارد مذکور داراي گزارش جاري بشماره 555653-98/08/25 می  *------*

باشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند *-----*
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

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 1,344,000,000

(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 400  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/01/17 3/99/24471 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري  ك 
  رجایی

3-3-10323-5-1-0-0 4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 ناشی از 
توسعه بنا و تبدیل مسکونی به اداري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 

بدوي با جریمه به مبلغ 5,118,960,000(پنج میلیارد و  یکصد و  هجده میلیون و  نهصد 
و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 761.75  2
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1399/01/17 3/99/24471 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري  ك 
  رجایی

3-3-10323-5-1-0-0 4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 **--**

4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:32زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100




