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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري 
مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد 
اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت افزایش بنا در همکف به مساحت 52.15 مترمربع، و افزایش بنا در 
طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 66.6 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل 
جریمه از ضریب  2.5 به 2.25 برابر ارزش معامالتی، راي به پرداخت جریمه به مبلغ  
1,904,742,000(یک میلیارد و  نهصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 251.95  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 4/99/11397 تجدید 
نظر

-
بهشتی-است
-قامت

4-2-10279-16-1-0-0 1

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/152 مورخ 97/12/16 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی بانضمام یک باب مغازه  به زیربناي کلی 1208.4 
مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله احداث سقف طبقه سوم بوده  و تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 52.15 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم  هر طبقه به مساحت 66.6 مترمربع و در مجموع 2-199.8
.متر مربع

تا این مرحله ( احداث سقف طبقه سوم ) فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز  و فضاي باز 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 60% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 77.7% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر 
است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله اتمام سقف طبقه سوم 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر وبررسی دقیق فضاي سبز و فضاي باز 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:48زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 عباس علی اکبر زاده  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 219673  
مورخ 1398.11.28  ارزش سرقفلی به مبلغ 1.972.800.000  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 394,560,000(سیصد و  نود و  چهار میلیون 
و  پانصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 43.84  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1399/01/18 4/99/11456 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
قبل از بن 
بست 58

4-2-10623-12-1-0-0 2

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

12.65 3300000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یکباب مغازه بدون مجوز (بر اساس نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی) به مساحت 21.92 مترمربع به انضمام بالکن تجاري به مساحت 21.92 
مترمربع کالً با زیربناي 43.84 مترمربع (بدون فعالیت صنفی) با مصالح فلزي  به قدمت 
تقریبی 1 سال احداث نموده است که مدارکی از بابت آن موجود نمیباشد ، 1 واحد کسري 
پارکینگ تجاري دارد و به استناد خط پروژه شماره 2040 مورخ 1398/02/28 (ضمیمه 

پرونده) به سطح تقریبی 12.65 مترمربع از اعیان مغازه در تعریض خیابان 51 متري قرار دارد 
، ضمناً ملک مذکور داراي پرونده تخلف ساختمانی جاري به شماره 654719 مورخ 
1397/11/28 در کمیسیون ماده صد دارد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 

  تقدیم میگردد .///س.ن
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