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

شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 38,458,800(سی و  هشت میلیون و  چهارصد و  پنجاه 
و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 71.22 �3
�

180000  , 1375 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯��{�º¯Y�e

1399/01/17 1/99/33601 تجدید 
نظر

گلسار 125 
کوي 

 ولیعصر

1-1-10195-23-1-0-0 1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان 3 طبقه روي یک باب مغازه داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 422 مورخ73/12/24 و پایانکار به شماره 18955 مورخ 75/11/30 میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه ها ي ثبتی داراي اضافه بنا با قدمت سال 75 نسبت به پایانکار صادره به شرح 
`:زیر می باشد

توسعه تجاري در همکف به سطح 1.09 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 3.42 مترمربع -2

اضافه بنا در همکف به سطح 14.65 مترمربع -3
حذف بالکن تجاري و توسعه واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 39.85 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 12.21 مترمربع -5
کلیه واحدهاي مسکونی و تجاري به همین صورت و بر اساس محتواي صورتمجلس تفکیکی 

.داراي سوابق نقل و انتقال میباشند

: مالکین همچنین پس از اخذ پایانکار و تفکیک قطعات، در سال 98 بدون مجوز اقدام به
مسدود نمودن پنجره و  تبدیل پارکینگ هاي قطعات 1 و 2 تفکیکی به یک باب مغازه به  -6

 سطح 30.05 مترمربع
تبدیل سوئیت به تجاري (آرایشگاه بانوان) به سطح 33.42 مترمربع نموده اند.ضمنا؛ -7

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -8
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص خارج از تراکم ضمن نقض راي بدوي در خصوص داخل تراکم  به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 154,700(یکصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم 
می نماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام 

نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 2.38 �1
�

65000  , 1366 �Z�Y|m�ÉZÀ]�gY|uY 1399/01/24 1/99/33722 تجدید 
نظر

کوي  
حسینی   
بن بست 5

1-1-10342-15-1-0-0 2

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-194241 مورخ 98/10/23 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 داخل تراکم  به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 506,990(پانصد و  شش هزار و  نهصد و  نود) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 89.84 �0.1
�

55000  , 1366 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت عرصه 170.72 مترمربع بوده که برابر نامه به شماره 142013 مورخ 
98/08/12 شرکت توزیع برق قدمت آن سال 66 میباشد. از بابت آن فاقد سوابق بوده و برابر 

:نقشه برداري ارائه شده اعیان موجود به شرح ذیل میباشد
یک باب خانه ویالیی به سطح 76.97 مترمربع - درحد تراکم -

سرویس بهداشتی جداساز به سطح 2.38 مترمربع- خارج تراکم-
سایبان متصل به سطح 12.87 مترمربع- در حد تراکم-

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/08/13 به سطح 14.10 از عرصه مترمربع در 
تعریض معبر 6 متري واقع گردیده است.(از این مقدار 6.40 مترمربع از اعیان در تعریض 

میباشد)
سطح اشغال مجاز 70 درصد و سطح اشغال موجود 48.88 درصد میباشد.(بدون احتساب  

سایبان)
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-12315-1398 مورخ 98/07/14 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، در خصوص احداث اضافه بناي همکف 
به مساحت 1.17 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 33.53 مترمربع و 
اضافه بناي راه پله به بام به مساحت 3.69 مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 410,005,200(چهارصد و  ده میلیون و  پنج هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 38.39 �3
�

3560000  , 1396 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/01/24 1/99/33849 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
کوچه پست 

 برق

1-1-10052-4-1-0-0 3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  419 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  1468.35 مترمربع در 4 طبقه روي مغازه با 

بالکن و زیر زمین که بر اساس راي بند 6 کمیسیون ماده5 مورخ 93/3/28 در 7 واحد 
مسکونی و یک باب مغازه صادر گردیده است.  در مرحله اتمام اسکلت بصورت فلزي فاقد 

کف سازي و فاقد دیوار چینی داراي سابقه گزارش بشرح ذیل بوده که پس از آن گواهی عدم 
: خالف دریافت نموده است

خالف زیر بنایی مشاهده نگردید. با توجه به اینکه تا کنون کف سازي و تیغه گذاري  -*-
انجام نکرفته است در خصوص تغییر فضاها و کاربري ها پس از اجراي دیوارگذاري متعاقباً 

 -*- .اظهار نظر می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
: حالیه با توجه به نقشه برداري وضع موجود داراي مغایرت هاي ذیل می باشد

سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 55/5% ---------سطح اشغال مورد استفاده با  -
%احتساب راه پله 55.85

 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 14.53 مترمربع -
 افزایش بنا در همکف بسطح 1.17مترمربع -

 توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 134.89مترمربع -
 کاهش بنا در نیم طبقه 97.51 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 80.03 مترمربع (تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ) -
 کاهش بنا در طبقات 1 تا 4 بسطح 10.12 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در زیرزمین بسطح 8.38 مترمربع و در  -
همکف بسطح 1.62مترمربع و در مجموع طبقات بسطح 23.53 مترمربع ضمنا عرض موجود 

. راه پله طبق نقشه 1.10 متر می باشد
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد -

تعداد 8 پارکینگ براي واحد هاي مسکونی و 5 پارکینگ براي تجاري مورد نیاز است که با  -
توجه به جانمایی 5 پارکینگ در زیرزمین  ، تعداد 3 باب کسري پارکینگ مسکونی و تعداد 5

.  باب کسري پارکینگ تجاري دارد
عرض رمپ حداقل باید 3.50 متر باشد  که در زمان اجراي کامل ساختمان ،  رعایت آن  -

. الزامیست
 افزایش بنا در راه پله تا بام بسطح 3.69 مترمربع -

*********
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد و دریافت راي تجدید نظر 
کمیسیون ماده صد بشماره 1/99/33849 مورخ 99/01/24 مبنی بر قسمتی راي جریمه و 

3

شهرداري کالنشهر رشت
É�Z¼ »�Á�É�Z��Æ��d¿ÁZ »
|��Ã{Z»�½ÂÌ�Ì¼¯�Ä¿Zy�Ì]{

ZÆË�Y{�Æ��½Â¿Z«

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 .قسمتی دیگر در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري راي اعاده به وضع سابق میباشد
*********************************************************

*************************
حالیه مالک برابر تصاویر پیوست نسبت به اجراي حکم اقدام نمودند و تبدیل پیلوت به 

..تجاري منتفی و کسري پارکینگ نیز تامین گردیده است
.مراتب جهت مختومه نمودن پرونده خالف و صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 
قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 5 

ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,000,000(نود 
میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50 �1
�

1800000  , 1392 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/01/24 1/99/33882 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار - 
روبروي 
آرامگاه 
پیرمال

1-1-10358-83-1-0-0 4

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 4 ماده صد 
قانون شهرداري و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,217,480,000(یک میلیارد و  

دویست و  هفده میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 206.17 �0
�

960000  , 1392 �Ân»�½Á|]�ÉZÀ]�gY|uY

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 206.17 مترمربع که مالک 
بدون مجوز مبادرت به احداث مغازه به مساحت 29.67 مترمربع  و سایبان تجاري به مساحت 
65.96 مترمربع  و انباري تجاري به مساحت 17.59 مترمربع و  فضاي باز تجاري به مساحت 
.92.95 مترمربع  نموده و از آن مکان بصورت کارگاه تولید درب و پنجره استفاده می نماید

.تاریخ ساخت با توجه به فیش کنتور سال 1392 می باشد
.به استناد خ پروژه 12 ورخ 1397/09/18 ،فاقد عقب نشینی می باشد

.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نامه شهرداري به 

شماره ش ر-180219-98/10/04 و گزارش پیوست آن مبنی بر اینکه سال وقوع تخلف 
1359 می باشد و با توجه به کاربري مسکونی ملک، ضمن نقض راي بدوي، موضوع 

تخلف کان لم یکن اعالم می گردد.

ردتخلف 125 �0
�

55000  , 1359 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/01/24 1/99/33981 تجدید 
نظر

هاشمی   
-10 متري 

مرادي

1-2-10346-37-1-0-0 5
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09:11زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی برابر سند ارائه شده به 
سطح عرصه 243.45 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 125 متر 

مربع ( 80 مترمربع در حد تراکم  و 45 مترمربع خارج تراکم ) با اسکلت آجري و قدمت سال 
1359 ( ماقبل سال 1366 )  با توجه به فیش برق پیوستی مجوزي ارائه نگردید. برابر خط 

پروژه شماره 13 مورخ 1398/08/13 به سطح 108.60 مترمربع ( از عرصه که در آن اعیان به 
سطح 45 مترمربع واقع شده ) در تعریض معابر 10 و 6 متري شمال و شرق و جنوب و پخ هاي 

2 گذر می باشد. سطح اشغال مجاز 65% و سطح اشغال استفاده شده به کسر عقب نشینی 
92.7% می باشد. ضمناً برابر نامه اداره برق به شماره 98/74823 مورخ 1398/08/11 تاریخ 

نصب کنتور 1359/03/14 می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه شماره 103664 مورخ 
.1398/06/14 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

5

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي حسین داودي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري ،  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 663,524,000(ششصد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار ) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 53.51 �4
�

3100000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/01/17 1/99/34010 بدوي خمسه بازار  
بلوار قلی 

 پور

1-1-10382-17-1-0-0 6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50 �2
�

3100000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/220 مورخ 1397/07/29 
بصورت 3 واحد تجاري بهمراه  پارکینگ بانضمام بالکن مجموعا` با زیربناي 256/85 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 کاهش زیربناي همکف بمساحت 4/84 متر مربع-1
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پارکینگ به تجاري بمساحت 25 متر مربع-2
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل راهرو به تجاري بمساحت 10/8 متر مربع-3

 توسعه بالکن تجاري بمساحت 17/71 متر مربع-4
تعداد 3 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به پرداخت یکواحد کسري -5

.پارکینگ در زمان پروانه تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
%سطح اشغال مجاز 84/88 % -سطح اشغال موجود 82/62

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

6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 4.99 مترمربع که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

25,149,600(بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 4.99 �1.5
�

3360000  , 1397 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/01/24 1/99/34056 بدوي گلسار 
پستک بلوار 
معین  16بن 
بست6متري 

س لیو
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1395/12/01به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 635.02 مترمربع  صادر گردیده و در مرحله اتمام فونداسیون بدون خالف  
پروانه احداث بنا مرحله دوم  دریافت نموده اند و در مرحله سفتکاري  از بابت اضافه بنا در 

همکف بسطح  1.25مترمربع  و در طبقات  اول تا سوم بسطح 2.64  مترمربع (هر کدام 0.88  
مترمربع ) برابر راي بدوي مورخ 96/10/23 محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند که برابر 

. گواهی واحد حسابداري بصورت نقدي اجراي حکم نموده اند
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************************************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام 

مهندسی رسیده داراي مغایرت  بصورت راهرو در زیرشیروانی بسطح 4.99 مترمربع می باشد 
 . . رعایت پارکینگ می گردد و سه باب انباري در زیرشیروانی مورد گواهیست

مراتب با توجه به تصمیم اعضاي محترم شعبه 2 کمیسیون ماده صد جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

7

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 و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 30.22 
مترمربع، راه پله به بام و اتاقک آسانسور به مساحت 20.89 مترمربع، ضمن نقض راي 

بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  833,607,600(هشتصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد و  هفت هزار 

و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.77 �1.75
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/01/24 1/99/34062 تجدید 
نظر

خیابان  
شهید 
رجایی 

کوچه 52 
بن بست 

سوم 
-سمت 
راست

1-2-10463-5-1-0-0 8
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09:11زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 182 مورخ 85/07/02 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 269.60 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.22 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 90.66 مترمربع (هر طبقه 30.22 مترمربع)-2

 احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 20.89 مترمربع -5
.کسري پارکینگ ندارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/10/11 نسبت به پروانه صادره فاقد عقب نشینی 

.میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 57.56 درصد و سطح اشغال موجود 83.36درصد میباشد 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

8

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري که بشماره 248819 مورخ 1397.12.20ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکزي رشت گردیده ، مالحظه میگردد بناي مورد نظر(ششدانگ یکباب مغازه ) در 

سال 1343 احداث  و در سال1358 از یکباب تبدیل به سه باب گردیده است ، با 
عنایت باینکه ماده صد قانون شهرداریها در سال 1345 تصویب و فعالیت کمیسیون 

مربوط به ماده مذکور از سال 1352 بوده لذا صرف نظر از اینکه در سال احداث بنا 
ضرورت به اخذ مجوز از شهرداري بوده یا نه به لحاظ آنکه تخلف مزبور قبل از فعالیت 

کمیسیون ماده صد و تصویب طرح جامع شهري به وقوع پیوسته بنابراین موضوع 
قابلیت طرح ورسیدگی در کمیسیون را نداشته ضمن نقض راي بدوي ، به رد آن اظهار 

نظر ، و مقررمیگردد شهرداري برابر قوانین و مقررات اقدام نماید.

ردتخلف 58.49 �0
�

55000  , 1358 �Ân»�½Á|]�Ã�Z¤»�gY|uY 1399/01/18 1/99/34075 تجدید 
نظر

گلسار خ 
استاد معین 

 بعداز پل
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید برابر اجاره مستقل ششدانگ یکبابدکان فاقد مساحت و حدود اربعه که 
با قدمت سال 43 و تبدیل آن به سه باب مغازه با قدمت سال 58 برابر اعالم نظر کارشناس 

..محترم دادگستري و قدمت بناي وضع موجود مورد تائید قرار گرفته است
حالیه باتوجه به نقشه برداري ارائه دشه توسط مالک  کل عرصه با مساحت 58.49 مترمربع 

:که سه بابا مغازه با مساحت هاي بشرح ذیل میباشد
مغازه شماره یک فرضی بمساحت 14.45 مترمربع وفاقد بالکن وباقدمت سال58 و با مصالح -

بلوکی (فعالیت شغلی کفاشی)
مغازه شماره دو فرضی بمساحت  18.50مترمربع وفاقد بالکن وباقدمت سال58 و با مصالح -

بلوکی (فعالیت شغلی ماهی فروشی)
مغازه شماره سه فرضی بمساحت 25.54 مترمربع وفاقد بالکن وباقدمت سال58 و با مصالح -

بلوکی (فعالیت شغلی میوه فروشی)
..با توجه به قدمت ساخت ضوابط پارکینگی تعلق نمیگردد

..ضمناً باستناد خط پروژه 11 مورخ 98/10/28  کل ملک در مسیر خیابان 24 متر قرار دارد
الزم بذکراست ملک مذکور داراي سوابق ارسال غیابی به کمیسیون ماده صد و نامه بررسی 

..مجدد از شهرداري بشماره 175379 مورخ 98/09/27 میباشد
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

9

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي ایرج عاشوري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 3,485,392,000(سه میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  
نود و  دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 281.08 �4
�

3100000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/01/17 1/99/34207 بدوي کو ي 
احمدیا ن 

علی اباد  بن 
بست 4
متري

1-2-10152-37-1-0-0 10

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 1,240,000,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 200 �2
�

3100000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:11زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/161 مورخ 1397/06/24 و 
اصالح پروانه بشماره 345132 مورخ 1397/12/28 بصورت 3 باب مغازه بهمراه بالکن 

،راهرو،پارکینگ و انباري در نیم طبقه مجموعا` با زیربناي 246/65 متر مربع صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی در حد آجرچینی میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بناي تجاري در همکف بمساحت 81/60 متر مربع-1

اضافه بناي تجاري در نیم طبقه (بالکن) بمساحت 145/67 متر مربع-2
تبدیل راهرو به تجاري بمساحت 1/53 متر مربع در همکف-3

تبدیل پارکینگ (2 واحد) به تجاري بمساحت 25 متر مربع در همکف-4
تبدیل 3 باب انباري بمساحت 27/28 متر مربع در نیم طبقه به تجاري (بالکن)-5

تعداد 8 واحد کسري پارکینگ تجاري (تعداد 9 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که -6
عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه پرداخت گردیده)

% سطح اشغال مجاز 65% -سطح اشغال موجود 100
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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