
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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی کنعانی موضوع گزارش شهرداري منطقه دو 
رشت مبنی بر توسعه بناي بدون مجوز به مساحت 18.96 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 117,552,000(یکصد و  هفده میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 18.96  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/01/17 2/99/14279 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه گوهري

2-2-10163-49-1-0-0 1

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

9.71  0
 

3100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان خانه به شماره 1545/17 قطعه دوم 
.تفکیکی به مساحت 80/00 مترمربع می باشد

داراي مجوز تعمیرات به شماره 339774 مورخ 1398/08/23 جهت تعمیرات جزیی شامل 
.کاشیکاري، کف سازي، تعویض کابینت و ترمیم نما می باشد

برابر بازدید به عمل آمده اقدام به توسعه بنا در همکف و طبقه اول به شرح زیر گردیده 
است: (برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی)(سال وقوع 1398)

توسعه بنا در همکف به مساحت 10/34 مترمربع -1
توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 8/62 مترمربع -2

کاهش بنا به مساحت 0/04 مترمربع در راه پله به بام -3
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی مشتمل بر حذف راه پله قدیمی و  -4
.احداث راه پله جدید و تخریب دیوارهاي قدیمی داخلی و دیوارگذاري مجدد گردیده است

.الزم به ذکر است بام ساختمان مزبور به صورت تهرانی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 600-365 به مساحت تقریبی 9/71 متر مربع در تعریض کوچه 

.هاي 6 و 8 متري قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:28زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 احداث سایه بان در حیاط به مساحت 6.98 مترمربع و دو باب انباري به 
مساحت 6.8 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 22,921,600(بیست و  دو میلیون و  نهصد و  

بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.78  2
 

700000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 2/99/14353 بدوي منظریه-ول
ي عصر-بن 
4 متري

2-3-10049-38-1-3-0 2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به رعایت تعریض در 
هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.2  0
 

1800000  , 1392  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان به انضمام 
پارکینگ و داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه طی بازدید بعمل 
آمده در حیاط مشاعی یک عدد سایبان فلزي خالفساز به مساحت 6.98 مترمربع و دو عدد 
انباري خالفساز با مصالح بلوك سیمانی به مساحت تقریبی مجموعا 6.80 مترمربع مشاهده 

گردید.(سال تخلف 1392)
با استناد به خط پروژه شماره 2046 داراي عقب نشینی به مساحت کلی 10.20 مترمربع می 

.باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 340,300,800(سیصد و  چهل 

میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50.64  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/01/24 2/99/14360 تجدید 
نظر

عطا 
آفرین-مال 
قربان-دهم

2-2-10048-146-1-0-0 3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:28زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بااحترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی(اصالحی ) به  شماره  323683مورخ 
1398/05/07 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 730.4 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت ( سقف چهارم )می 

باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:67.52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.88مترمربع(به عنوان سایه کنسول بوده و جزء تخلف  -1
نمی باشد و صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي میگردد)(سال وقوع تخلف 1398)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.88مترمربع (سال وقوع تخلف 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.88مترمربع(سال وقوع تخلف 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.88مترمربع(سال وقوع تخلف 1398) -4

داراي کسري فضاي باز به مساحت 24.17 مترمربع می باشد(سال وقوع تخلف 1398)-5
.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز رعایت می گردد

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

با توجه به عملیات ساختمانی و عدم آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  کسري   
 فضاي سبز ، باز و کسري پارکینگ مجددا قابل بررسی می باشد

زیرشیروانی فعال اجرا نگردیده و مساحت مربوط به آن ، به صورت پیش فرض براساس  
پروانه اصالحی ورود گردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه (اصالحی ) صادر شده 65 درصد بوده 
و سطح اشغال وضع موجود 71.66درصد می باشد.(به میزان  6.66 درصد بیش از سطح 

اشغال مجاز)
مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما در حال حاضر اجرا نگردیده است-

حالیه متقاضی درخواست عدم خالف دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی اعالم می گردد

3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:28زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 266,196,000(دویست و  شصت و  شش میلیون و  

یکصد و  نود و  شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 31.69  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/01/18 2/99/14363 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

 ضیاءالعلماء

2-2-10025-123-1-0-0 4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:28زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 88 مورخ 1396/04/01به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 2099.96 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده وبراساس کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 48/97 متر مربع به شرح زیر 

.میباشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 93.95 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 12/89 مترمربع -2
اضافه بنا در همکف از بابت اجراي بارانداز بصورت بناي جدا ساز به مساحت 28/47  -3

(بارانداز با پایه فلزي میباشد)
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 21/19 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 21/19 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 21/19 مترمربع-6

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 9/86 مترمربع-7
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 20/5 متر مربع-8
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8/5 متر مربع-9

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري  در زیر شیروانی به مساحت 11/19 متر -10
 مربع

سطح اشغال در زمان پروانه 60% و با توجه به وضع موجودسطح اشغال 63/24% میباشد
سال وقوع تخلف 1396

*********************************************************
************************

با توجه به اینکه پارکینگهاي شماره 9 و 10 در زبربارانداز  میباشد و با توجه به جانمایی 
 .پارکینگهاي زیرپیلوت و ضوابط پارکینگ زمان پروانه کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است که در صورت عدم تایید بارانداز که پارکینگهاي شماره 9و10  در زیر ان 
.قرار گرفته باز هم کسري پارکینگ ندارد

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته کمتر از 5% بوده مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
.مشمول نما و منظر شهري  میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

**************************************************
با توجه به راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 مورخ 1398/09/23 در 
خصوص بارانداز که در گزارش قبلی به مساحت  19/95 متر مربع اعالم شده بوده و در حال 

4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:28زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حاضر داراي مساحت28/47  مترمربع بوده  داراي راي تخریب بنا و به جهت 2 باب کسري 
پارکینگ  به مساحت 50 مترمربع و اضافه بنا به مساحت 31/69 متر مربع (ایتمهاي خالف 

 .شماره 8 و 10 )داراي راي جریمه میباشد
حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد فوق الذکر از بابت بارانداز راي تخریب دارد و با 
توجه به درخواست متقاضی که به شماره 186742 مورخ 1398/10/12ثبت اتوماسیون 
شهرداري و  بپیوست بوده نسبت به گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد اعتراض داشته و 

.تقاضاي بررسی مجدد آن را دارد
لذا با توجه به بررسی مجدد به عمل آمده و همچنین اصالح کروکی نقشه برداري وضع 
موجود ارائه شده توسط متقاضی ،مساحت بارانداز احداث شده در محوطه 28/47 مترمربع 
می باشد (در گزارش قبلی به اشتباه 19/95 مترمربع اعالم شده بود) همچنین  با توجه به 
جانمایی اصالحی پارکینگها در صورت عدم ابقاي بارانداز (مردود شدن پارکینگهاي 9 و 10 ) 

  .نیز کسري پارکینگ نخواهد داشت
این گزارش در مورخه 1398/10/15 با توجه به درخواست متقاضی جهت اصالح راي بدوي 

.کمیسیون ماده صد مجددا بررسی و اصالح شده است
*********************************************************

*****
از بابت بارانداز داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 مورخ 1398/09/23 
بصورت تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14363 مورخ 1399/01/18 باز 
هم تخریب بوده که تخریب مورد اشاره انجام شده و صورت جلسه تخریب بپیوست مدارك 

 .میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و نامه شهرداري به شماره ش ر-98/11/06-204535 

مبنی بر اینکه ملک مورد نظر داراي بالمانع می باشد، ضمن نقض راي بدوي، مشارالیه 
صرفاً مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

90  0
 

80000  , 1370
 , 1393

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 2/99/14377 بدوي باقر -
آباد-فرقان 
-بین

2-1-10016-2-1-0-0 5

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:28زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره  ش ر -189922-98/10/16کمیسیون محترم شعبه (2) طی بازدید 
بعمل آمده از مکان فوق  بهمراه مالک برابر مدارك  ارائه شده داراي سند مالکیت  دفترچه 
اي بشماره ثبتی 3090/54بصورت ششدانگ یکباب خانه بمساحت 184/40 متر مربع قطعه 
17 تفکیکی   برابر برگ اسناد رسمی از نوع  سند قطعی غیر منقول از بابت  ششدانگ 
یکباب خانه و انباري  داراي بالمانع بشماره 3/22/7496-81/3/27 میباشد سوابق منضمه 

 .است
با توجه به سوابق موجود در شهرداري  از بابت  یکباب خانه داراي بالمانع صدرالذکر و از  
بابت  تبدیل انباري به یکباب مغازه  بسطح 12/80 متر مربع    داراي  راي کمیسیون ماده صد 
بشماره 4458-73/9/6  مبنی بر جریمه بوده  سوابق درج در پرونده نوسازي و درآمدي 

.بشماره 29505 میباشد
وضعیت موجود بر روي مکان فوق  برابر عکس منضمه  سایبانی  با سازه فلزي و سربندي 
ایرانیت سایه روشن بسطح تقریبی 20 متر مربع   متصل به اعیان قدیمی  موجود است که 
سوابقی از آن رویت نگردیده است  ( سایبان قید شده به جهت جلوگیري از باران بر روي 

 ایوان نصب شده )
مابه التفاوت اعالم شده  قبال بصورت ایوان غیر مسقف بوده قدمت آن تقریبی سال 1373  
مربوط به قبل از بالمانع  تخلف محسوب نمیگردد با توجه به سربندي آن مشمول تعمیرات 

. کلی میگردد
به استناد خط پروژه شماره 2625 بسطح تقریبی 11/52 متر مربع از اعیان در حد شمال برابر 

. کوچه 8 متري اصالحی  در تعریض 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

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 279,115,200(دویست و  هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  
پانزده هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 27.69  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/01/18 2/99/14565 تجدید 
نظر

منظریه 
کوچه 
زرمخی 
جنوبی 
پالك 7

2-3-10047-76-1-0-0 6

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 182,380,800(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و 
 هشتاد هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 108.56  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 81مورخ 1396/03/25بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 774.65 متر مربع 

 .صادر گردیده است
.پروانه فوق الذکر طی شماره 306186 مورخ 1397/06/10 تمدید شده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي و اجرچینی بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 105.37 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.06 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.06 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0.06 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0.06 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 27.69 متر مربع-5
عدم اجراي انباري و راهرو درزیرشیروانی به مساحت 33.85 متر مربع -6

احداث  طبقه  پنجم بصورت طبقه مازاد به مساحت 77.68 متر بوده که از این مقدار به ،-7
مساحت 14.1 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد. (طبقه پنجم که با طبقه چهارم 

بصورت دوبلکس در یک واحد مسکونی میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 4.59 متر مربع در همکف و به 
مساحت 103.97 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 108.56 مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سال وقوع تخلف 1398

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

. مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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