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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 160,000,000(یکصد و  شصت میلیون )  ریال تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 60.85  0
 

3300000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1399/01/18 5/99/8336 تجدید 
نظر

جاده سنگر 
روبروي 
قالیشویی 
پاکشوما

5-3-10065-284-1-0-0 1

در خصوص اعتراض خانم فاطمه قدیمی  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 5 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 1.5 به 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.  

جریمه 50  1
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 60/85مترمربع بصورت یک 
باب مغازه تجاري کآل خارج از تراکم بانوع اسکلت فلزي ومصالح بلوکی بادهنه4/12متربا 
قدمت یکسال وپوشش صددرصد زمین اقدام نموده است.../داراي دو واحد کسري پارکینگ 

/...تجاري میباشد
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره531 فاقد عقب 
نشینی میباشد.ضمنآ مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده ازسوي مالک لحاظ 

گردیده است.../الزم بذکر بوده  تا کنون مدارکی از سوي مالک از بابت مجوز احداث یک باب 
/مغازه ارائه نگردید.مراتب جهت اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100




