
از تاریخ : 1399/03/01 تا مورخ: 1399/03/31  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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,274,817,600(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  
هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 126.47 �3
�

3360000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/24 1/99/30210 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
پشت 

مدرسه 
کوثر بن 

بست 
رحیمی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/13 مورخ 97/04/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 
در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 813.30 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است 

:در مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم و از بابت تخلفات به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 34.60 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 69.20 مترمربع (هر طبقه 34.60 مترمربع) -
احداث کنسول غیرمجاز رو به شارع در طبقات اول و دوم به سطح 8.40 مترمربع (هر  -

طبقه 4.20 مترمربع)
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

مورخ 1397/12/18 مبنی بر جریمه نقدي بوده و در خصوص احداث کنسول غیرمجاز به 
.شارع عام راي تخریب دارد که مالک اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است

**************************************************
حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.67 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.67 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 3.30 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.63 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 40.73 مترمربع -

تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 157.37 مترمربع ( که از این مقدار به  -
سطح 40.45 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

الزم به توضیح است شکل هندسی فضاي مسکونی احداثی در زیر شیروانی با رعایت شیب 
.مجاز 57% می باشد

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 11.79 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 30.68 متر مربع ( هر طبقه 

7.67 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  74.39
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
توسعه انباري به مساحت 28.93 مترمربع، احداث یک باب انباري به مساحت 30.53 

مترمرمربع 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 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 171,244,800(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  

چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 59.46 �3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 500 مورخ 1392/12/28 و گواهی 
پایانکار بشماره 355672 مورخ 1398/08/26 بصورت ساختمان 6/5 طبقه در 6 واحد 

 مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با زیربناي 1478/34 متر مربع صادر گردیده
طی بازدید بعمل آمده مالک پس از اخذ پایانکار بدون مجوز اقدام به توسعه انباري شماره 6 

(طبق نقشه تفکیکی ممهور شده در زمان پایانکار) بمساحت 28/93 متر مربع و احداث 
.یکباب انباري دیگر بمساحت 30/53 متر مربع نموده اند

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ، 
.همچنین اصالح شماره هاي پارکینگ ها طبق قرارداد واگذاري واحد هاي مسکونی را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب  سه(3)برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول الی سوم، راي به جریمه به مبلغ 

352,461,000(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  یک هزار ) ریال 
صادر می گردد.
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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

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 2,419,200(دو میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد

جریمه 18. �4
�

3360000  , 1398 É�Zne�ÉZÀ]�Ä �Âe 1399/03/11 1/99/31290 بدوي کوي  
حسینی  

مسجد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی نسقی به شماره 227 مورخ 
1391/06/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 382.9 متر 

 مربع
که درخصوص افزایش بنا در همکف وطبقات و احداث یک باب مغازه در همکمف ازبابت 

گزارش تخلف ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و دریافت  راي کمسیون ماده صد و سوابق پرداخت تخلفات  

..و دریافت عدم خالفی بشماره 179144 مورخ 98/09/05  میباشد
:حالیه مالک مجددا نسبت به تخلف ساختمانی و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است

احداث سایبان در همکف در حیاط خلوت بسخط 5.03 مترمربع (عدم رعایت عرض دو متر  -
حیاط خلوت در همکف)

افازیش بنا در همکف بصورت همزمانساز بمقدار 1/82 مترمربع -
توسعه زیربناي تجالري در همکف  بسطح 0/18 مترمربع -

توسعه بنا همزمانسازدر طبقات 1-3 هرکدام بسطح 1.82 مترمربع که جمعآ بسطح 5.46  -
 مترمربع

 توسعه بنا  همزمانساز در طبقه 4  بسطح 1.83 مترمربع  -
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/21 مترمربع -

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/53 مترمربع که  -
جمعآ بسطح 2/12 مترمربع

 احداث 4باب  انباري در زیرشیروانی بسطح 11.19 مترمربع -
 احداث راهرو در زیرشیروانی بسطح 10.51 مترمربع -
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 127,075,200(یکصد و  بیست 

و  هفت میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 18.91 �2
�
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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، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 181 مورخ 1397/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 522.46 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون 

:طبقه دوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
افزایش بنا در همکف به سطح 11.46مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  11.46مترمربع که جمعآ بسطح  22.92مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.60مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 7.60 مترمربع که -4
جمعآ بسطح 15.20مترمربع

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
.1398/05/08مبنی بر جزاي نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

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

حال در ادامه کار و در مرحله نازك کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.23 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.46 مترمربع ( هر طبقه 1.23 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه سوم جمعاً به سطح 10.23 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 0.36 متر مربع و در طبقه سوم به سطح 

7.96 متر مربع ( جمع کل طبقات 8.68 متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز همکف 70% .................... سطح اشغال استفاده شده 76.49

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ابالغ امر به کارشناس رسمی دادگستري 
و استعالم عدم تخلف و نظر به اینکه مطابق نامه شماره ش ر 98987 مورخ 

139806/09 شهرداري ، نظریه کارشناس مبنی بر عدم تخلف تایید گردید و راي براي 
آن به شماره 1/98/31331 مورخ 1398/06/09 صادر گردیده است لذا با توجه به 

استدالالت صورت گرفته ، پرونده قابلیت طرح در این کمیسیون با توجه به راي صادره 
را ندارد و در صورت اعتراض از طریق کمیسیون تجدیدنظر اقدام صورت پذیرد .

ردتخلف 4.75 �0
�
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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 مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  96
مورخ89/04/14 به صورت  3طبقه روي پیلوت در3واحد مسکونی  با زیر بناي کل 367.15 

مترمربع و داراي پایانکار ساختمانی بشماره 127823مورخ 91/01/16و نیز داراي پروانه 
..توسعه بنا بشماره 108 مورخ96/08/15 با زیربناي 546.35 مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده توسط مالک داراي افزایش 
:بناي همزمانساز درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا همزماسازدر همکف به سطح 1.61 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح 1.61 مترمربع که جمعآ بسطح  3.22 مترمربع-
 کاهش زیربنا در طبقه سوم بسطح 1.98مترمربع-

 کاهش زیربنا در طبقه چهارم بسطح 2.02مترمربع--
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
الزم بذکراست گزارش فوق الذکر توسعه بنا قید شده بصورت اشتباه محاسباتی در هنگام 

صدور پروانه توسعه بنا بوده در حین انجام عملیات ساختمانی  براساس نقشه هاي موجود در 
پرئنده فنی بوده و نیز درطبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف (بام تهرانی) بصورت 

اختصاصی مورد استفاده قرار میگردد. که در پایانکار وپروانه توسعه بنا جزء زیربنا محسوب 
..شده لیکن در سند مالکیت طبقه سوم وچهارم (دوبلکسی)قید نشده است

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
=====================

====
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و ارسال به کمیسیون ماده صد با توجه به موارد ذکر 
شده داشته که براساس نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد و راي کمیسیون بشماره 105173 

مورخ 98/06/17 اعضاي محترم کمیسیون موارد فوق را قابل طرح در کمیسیون ندانسته 
.اند....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، به طرفیت آقاي رحمت علی صابري  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 17.86 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 10.03مترمربع،  تبدیل تراس 

آفتابگیر به بناي مفید (در هر طبقه) به مساحت 8.65 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 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 744,912,000(هفتصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و  

دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 73.9 �3
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/06 1/99/32328 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

وحدت 3

1-1-10070-63-1-0-0 6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/529 مورخ 1397/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 627.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.86 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 30.09 مترمربع ( هر طبقه 10.03 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 155.08 مترمربع -

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 25.95 مترمربع (  -
 هر طبقه 8.65 مترمربع )

.زیرشیروانی و سربندي تاکنون اجرا نگردیده است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت 

 .پرداخت عوارض درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 71.37% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
80.36%

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی بدون مجوز شهرداري، با توجه به محتویات 
پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش 

ر-194280 مورخ 98/10/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر اینکه 
ساختمان مذکور تحت بارهاي ثقلی داراي ایستایی و استحکام الزم می باشد، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,287,488(یک 

میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  چهارصد و  هشتاد و  هشت)  ریال صادر 
و اعالم می نماید. 

جریمه 79.23 �0.1
�

162500  , 1379 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/20 1/99/33701 بدوي پستک 
کوچه 

میرزاده 
فرعی اول 

سمت راست
 

1-1-10555-51-1-0-0 7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 129.02 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان به 

سطح 79.23 مترمربع ( در حد تراکم ) و سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ به سطح 19.97
 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق 

پیوستی 1379 می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/06/06 به سطح 17.9 
مترمربع از عرصه در تعریض معبر 8 متري حد غرب می باشد. سطح اشغال مجاز %70 

 %................ مورد استفاده 61.41
.درخواست پرداخت خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي  ناشی از تغییر جانمایی  به مساحت 101/84 مترمربع با ضریب 2/5  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  855,456,000(هشتصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  پنجاه 
و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.84 �2.5
�

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

1399/03/03 1/99/33861 بدوي طالقانی  
صفاري  

صفاري دوم

1-2-10061-2-1-0-0 8

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

ZÆË�Y{�Æ��½Â¿Z«

1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/154 مورخ  97/6/18 با زیر بناي کل  1274.92 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله 
:سفتکاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 114.35 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و  -1
سطح اشغال مورد استفاده 88.92 درصد می باشد. ضمناً جانمایی ملک تغییر کرده  که در 

پروانه بصورت برساز کامل از شمال بوده و در جنوب حیاط داشته حالیه بصورت برساز کامل 
.از غرب اجرا گردیده و در حد شرق تنها 2 متر حیاط خلوت سرتاسري رعایت گردیده است

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 114.35 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم  هر طبقه به سطح 118.11 مترمربع که از این مقدار  -3

بسطح 3.76 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در محل پخ دو گذر می باشد. 
عمق کنسول حدود 1.60 متر و از ارتفاع 5.4 متري و از طبقه دوم اجرا گردیده است.( طبقه 

اول فاقد کنسول می باشد)
توسعه زیر شیروانی بسطح 27.94 متر متر مربع -4

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 5.11 متر مربع می باشد -5
.داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش عرض درب سواره رو میباشد -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
ضمناً ملک مذکور قبالً از بابت تبدیل بدون مجوز به دبیرستان داراي پرونده سال 95 و  ***

.راي تخریب بوده که ملک قدیمی کالً تخریب گشته و پروانه جدید صادر شد
از بابت موارد فوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد. با توجه به تغییر  ****

جانمایی در هر طبقه بسطح 25.64 متر مربع داراي اضافه بنا ناشی از تغییر جانمایی بوده که 
در مجموع طبقات 101.84 متر مربع می باشد که در مرحله متراژ تغییر جانمایی به کمیسیون 
اعالم نگردید. درخواست رسیدگی به تخلف انجام گرفته را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 1.25 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
775,320,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 184.6 �1.25
�

3360000  , 1394 �duZ�»��Y��Ì]�ZÀ]�Ë���ËY�§Y
�Ä�]Z���Z�Y��]�Ã|��Z��Y

º¯Y�e�¦¬�

1399/03/03 1/99/34019 بدوي بلوار شهید  
قلی پور ك 
سوم  نبش 

 فرعی 2

1-2-10488-31-1-0-0 9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده داراي پروانه مسکونی به شماره 311 مورخ 94/12/27 به صورت 4
طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 495.25 
مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده تا این مرحله به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 28.03 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و سطح  -1

.اشغال مورد استفاده حدود 78 درصد می باشد
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح مازاد 7.27 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  112.92مترمربع ( هر طبقه 28.23  -3
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 8.42 متر مربع -4
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 1.07مترمربع -5

 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -6
***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

از بابت موارد فوق داراي سوابق وراي کمیسیون ماده صد بوده که پرداخت نموده است. با 
توجه به فرم کنترل نقشه از بابت تراکم تشویقی زمان صدور پروانه بسطح 184.6 متر مربع 
مازاد استفاده شده (تبصره 7) که در گزارش قبلی به کمیسیون ماده صد اعالم نشده است. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 12/75 متر 
مربع در هر طبقه  و زیر شیروانی به مساحت 3/3 متر مربع ، با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 273,672,000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  
هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.3 �1.5
�

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

1399/03/10 1/99/34069 بدوي سه راه علی 
اباد - 

خیابان داور 
- بن بست 

صبا

1-2-10086-67-1-0-0 10
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/427 مورخ 1397/12/22 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 591.27 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 12.75 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.75 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 12.75 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 12.75 مترمربع -4

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 149.64مترمربع  -6
. افزایش  مساحت زیرشیروانی  به مساحت 3.3 مترمربع-7

تعداد واحد هاي مسکونی از  سه واحد به چهار واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4
 .  واحد پارکینگ مسکونی  ، فاقد کسري پارکینگ می باشد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 70درصد و سطح اشغال اجرائی 76.52 
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی وبا توجه به نظریه کارشناسی شماره 
181632 مورخ 1398.10.07 ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 68,280,800(شصت و  
هشت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 9.59 �2
�

3560000  , 1396 ��{��f»�2�Ä¸�Z§�dËZ���¹|�
É��Ze���cÂ¸y��ZÌu

1399/03/11 1/99/34391 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ78
  

1-1-10046-46-1-0-0 11

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
319,154,000(سیصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 35.86 �2.5
�

3560000  , 1396 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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وقوع 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 32 مورخ 1396/05/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/39 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و در مرحله اتمام 
.فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 315873 دریافت نموده اند

:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/76 متر مربع-1

توضیح اینکه در همکف اتاق تأسیسات در حیاط (2 متر حیاط خلوت حد شمال) بمساحت 
.9/59 متر مربع احداث گردیده در حالی که زیربنا در همکف کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/38 متر مربع (هر طبقه 4/46 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/40 متر مربع و در -4
طبقات 19/08 متر مربع (هر طبقه 6/36 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

11

در خصوص تبدیل 61.62 مترمربع از پیلوت به 3 باب مغازه ، 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 235703  مورخ 1398.12.28  ارزش 

سرقفلی به مبلغ 4.338.048.000 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 867,609,600(هشتصد و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  نه هزار و 
 ششصد) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 61.62 �0
�

3360000  , 1394 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/06 1/99/34394 رسیدگ
ي 

 مجدد

رشت پشت  
استانداري 

روبروي 
حسینیه 

امام حسن 
  عسکري

1-2-10688-4-1-0-0 12

در خصوص 7  باب کسري پارکینگ مسکونی و 3  باب کسري پارکینگ تجاري به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

نماید

جریمه 250 �1
�

3360000  , 1394 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
198,912,000(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 118.4 �0.5
�

3360000  , 1394 Ä¿YÁ�a��Á|��½Z»��ÊËZ��Y�º¯Y�e 1399/03/06 1/99/34394 رسیدگ
ي 

 مجدد

رشت پشت  
استانداري 

روبروي 
حسینیه 

امام حسن 
  عسکري

1-2-10688-4-1-0-0 12

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 9 واحد  ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 9 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف �0
�

3360000  , 1394 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و نظریه کارشناسی شماره 189278 مورخ 1398.10.16 مبنی بر 

تایید استحکام بنا  و با  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف بمساحت 45.77 مترمربع  و در طبقات 

اول تا چهارم هر یک به مساحت 57.77 مترمربع و احداث طبقات مازاد (پنجم و 
ششم بصورت دوبلکس)  به مساحت 254.36 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 

تخریب به جریمه ) با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
1,784,865,600(یک میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  

شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 531.21 �1
�

3360000  , 1394 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به صورت نسقی به شماره 139 مورخ 1394/08/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 
واحد مسکونی با زیر بناي کل 669.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به 

اتمام رسیده و مالک بر خالف مفاد پروانه و به استناد نقشه برداري ارائه شده اقدام به 
:تخلفات ساختمانی  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 45.77 مترمربع -
تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه جمعاً به سطح 61.62 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 231.08 مترمربع ( هر طبقه 57.77  -
مترمربع )

احداث دو طبقه مازاد در طبقات پنجم و ششم به صورت دوبلکس جمعاً به سطح 254.36  -
مترمربع ( طبقه پنجم به سطح 184.67 مترمربع شامل واحد مسکونی و 8 عدد انباري و 

طبقه ششم به سطح 69.69 مترمربع )
کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 3.23 مترمربع -

افزایش واحد مسکونی از 4 به 9 واحد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و 7 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 118.40 متر مربع ( تبصره 7) -

.ضمناً سال وقوع تخلف 1394 می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/06/11 و صدور دستور مقتضی 

تقدیم می گردد. ( گزارش جهت به روز رسانی )

12

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي ثابت  موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر تبدیل پیلوت به یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 
66.26  مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
228748 مورخ 1398.12.14  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 

ارزش سرقفلی به مبلغ 7.619.900.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,523,980,000
(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 66.26 �0
�

3100000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/11 1/99/34396 بدوي میدان  
جهاد - 

کوي 
  فرهنگیان

1-2-10457-30-1-0-0 13
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 168,702,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.14 �3
�

3100000  , 1397 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/11 1/99/34396 بدوي میدان  
جهاد - 

کوي 
  فرهنگیان

1-2-10457-30-1-0-0 13

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  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/96/366 مورخ 1396/12/28 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 289.52 مترمربع صادر شده  ، حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و تبدیل پیلوت به یک باب مغازه 
:و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم درهمکف به مساحت  2.22 مترمربع -1
احداث سایبان بصورت دال بتنی به جهت تامین یک باب پارکینگ در زیر آن به مساحت  -2

. 16.38 مترمربع
. تبدیل پیلوت به یکباب مغازه به مساحت 66.26 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 7.96 مترمربع-4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 7.96 مترمربع -5
.داراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري از بابت احداث مغازه در پیلوت می باشد-6

الزم به ذکر است که در صورت تایید سایبان به جهت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ دوم 
تعلق نمی گیرد ولیکن در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر 

.نیز تعلق می گیرد
الزم به ذکر است که به مساحت 1.20 مترمربع در همکف و به مساحت 2.40 مترمربع در 

.طبقات رعایت دو متر عرض حیاط خلوت حد شمالی نشده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 25.35 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 11.7 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

950,040,000(نهصد و  پنجاه میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 113.1 �2.5
�

3360000  , 1397
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�Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/07 1/99/34411 تجدید 
نظر

جاده انزلی   
گلستان 5
-ولیعصر

1-1-10241-48-1-0-0 14

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/390مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و بازیربناي 468.96 مترمربع میباشد، از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 25.35 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي  -
مفید در همکف به سطح 2.76 مترمربع (که از بابت 30 مترمربع اضافه بنا در همکف داراي 

گزارش غیابی و راي بدوي مبنی بر اعاده به وضع پروانه میباشد)
همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح 

:ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 76.05 مترمربع (هر طبقه 25.35 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 8.94  -

مترمربع (هر طبقه 2.98 مترمربع)
یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت اتاق در زیرشیروانی به سطح 26.48 مترمربع -

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.18 مترمربع
کسري فضاي باز به سطح 34.22 مترمربع

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-217196-1398مورخ 98/11/26 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي داریوش اختر شناس  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات ( هر طبقه) به 

مساحت 14.29مترمربع،احداث اتاق در زیر شیروانی بمساحت 14.48 متربع ، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 12.20 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 760,275,000(هفتصد و  شصت میلیون و  
دویست و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 81.75 �3
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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  گلستان8
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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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/261 مورخ 1397/08/30 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با 

زیربناي 225/65 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 
میباشد.(تاریخ شروع عملیات 1398/08/20)

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 42/87 متر مربع (هر طبقه 14/29 متر مربع)-1
احداث اتاق در زیرشیروانی بمساحت 14/48 متر مربع (قسمتی از آن بصورت تبدیل -2

انباري به اتاق بمساحت 7/5 متر مربع و مابقی بصورت توسعه بنا میباشد.)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد (طبقات اول و دوم در یکواحد -3

مسکونی (دوبلکس))
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 24/40 متر مربع (هر -4

طبقه 12/20 متر مربع)
(عرض راه پله 1/10 متر)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 80% -سطح اشغال موجود 100
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
226853مورخ 98/12/11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 98/500/000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 19,700,000(نوزده میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 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 با اخذ تعهد 

ثبتی  می باشد

جریمه 37.12 �0
�

130000  , 1375 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯��{�º¯Y�e
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  استادمعین

1-1-10124-568-1-0-0 16

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 37.12 متر مربع که بدون مجوز و 
خالفسازدر سال 1375 احداث شده است (تاریخ نصب کنتور برق 1375/11/10) و در سال 

جاري بدون مجوز تعمیرات کلی شده است الزم به توضییح است مغازه فوق قبال داراي 
فعالیت شغلی لحاف دوزي بوده و درحال حاضر فاقد فعالیت شغلی میباشد و تابلوي تبلیغاتی 
ندارد جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي 

 آن میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/08/13 مغازه فوق بسطح 7.12 متر مربع  *****
 در تعریض خیابان 24متري استاد معین قرار دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 264/51 مترمربع و راه پله به بام به 
مساحت 1/75 متر مربع و تراکم اعطائی به مساحت 22/44 متر مربع ،  بدلیل عدم 

تصمیم گیري در کمیسیون بدوي و تجدیدنظر لذا ارشادا بصورت پرونده جدید جهت 
اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد . 

ردتخلف 264.5 �0
�
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98 

1-1-10044-40-1-0-0 17

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 220/9متر مربع  راي 
به جریمه به مبلغ 2,226,672,000(دو میلیارد و  دویست و  بیست و  شش میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.ضمنا در خصوص مساحت 22/44
متر مربع تراکم اعطائی ،(تخلف اعالمی جدید ) ارشادا بصورت پرونده جدید به 

کمیسیون ارسال گردد

جریمه 243.34 �3
�
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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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري و دادنامه دیوان عدالت 
اداري و نظریه هیات کارشناسان رسمی به شماره 197444مورخ 98/10/26 در خصوص 

اصول سه گانه و پاسخ به سواالت مطروحه در راي دیوان ، مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 52/22 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم  جمعا به مساحت 208/92مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم 62/43 متر مربع ، 
عدم رعایت پخ و کنسول در هر طبقه به مساحت 1.27 متر مربع که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 

به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,312,892,800(سه میلیارد و 
 سیصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.  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 با اخذ تعهد 

ثبتی  می باشد.

جریمه 328.66 �3
�
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره72مورخ93/06/6/06 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با زیر بناي 1337.75مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اجراي 

آجرچینی و سربندي داراي سوابق گزارش و راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 94/02/05 
 :مبنی بر تخریب بنا وداشتن شاکی در واحد محترم خالف بشرح ذیل بوده است

خارج از عمق 60% به طول 2.5 متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح 37.77 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم مجموعاً به سطح 151.08 مترمربع اضافه بنا خارج  -3
تراکم ( هر طبقه به سطح 37.77 متر مربع)

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 47.97 متر مربع که از این مقدار بسطح 10.2 متر مربع  -4
.مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 220.90متر مربع ( تبصره 7)ا  -4
توجه به آرماتور هاي انتظار که در امتداد تمام ستون ها در سقف طبقه پنجم مشاهده گردید 

و نقشه اجرایی برش طبقات ( بصورت 6 طبقه بر روي پیلوت ) که توسط اهالی ارائه شده 
متشاکی قصد احداث طبقه مازاد را داشته که هنوز اجرا نگردیده و گزارش حاضر تا مرحله 

فوق می باشد و کلیه مساحت ها ي ذکر شده تقریبی بوده و جهت بررسی دقیق و سایر 
موارد تخلف نیاز به ارائه مدارك و نقشه هاي اجرائی از سوي متشاکی می باشد که با گزارش 
فوق الذکر داراي راي تخریب کمیسیون ماده صد مورخ 94/02/05درواحد محترم خالف می 

.باشد
========

در حال حاضر عملیات در مرحله بهره برداري  می باشد که با توجه به مراجعه مالک و ارائه  
نقشه برداري و معماري آخرین گزارش جهت اصالح گزارش فوق الذکر و بررسی مجدد درراي 

:بدوي کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 52.23 مترمربع ((باتوجه به اینکه سایبان بسطح18.13 -1

مترمربع درپیلوت اجرانشده درهنگام صدور پروانه منظور شده بود))سطح اشغال مجاز 60 
.درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده حدود  75 درصد می باشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 52.23 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات دوم الی چهارم در هر طبقه بسطح  53.5 متر مربع که از این مقدار  -3
بسطح 1.27 متر مربع در محل پخ بصورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام بوده و عمق 

.کنسول 1.2 متر و در ارتفاع 5.4 متري از کف پیاده رو  می باشد
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 63.7 متر مربع که ازاین مقدار بسطح10.20مترمربع -5
بدلیل عدم رعایت 2 مترعقب سازي بوده و بسطح 1.27 متر مربع در محل پخ بصورت 
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.کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 264.5 مترمربع در طبقه ششم که از این مقدار بسطح  -6
1.27 متر مربع در محل پخ بصورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام بوده و بسطح 

.17.52 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف  می باشد
در هنگام صدور پروانه بسطح 22.44 متر مربع در همکف و بسطح  220.90 مترمربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده است. ( تبصره 7)
.ضمنا راه پله به بام بسطح 8.08 متر مربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ می گردد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد 211809 مورخ  98/11/15 مابه التفاوت مساحت  ***

:نسبت به راي تجدید نظر مورخ 94/10/12 به شرح زیر می باشد
تخلف همکف و طبقات مطابق راي تجدید نظر بوده و مابه التفاوتی  ندارد -1

یک طبقه مازاد بسطح 264.5 متر مربع در طبقه ششم که قبال گزارش شده اما در فرم  -2
.جریمه الیحه قید نگردیده است

تراکم اعطایی زمان پروانه بسطح 22.44 متر مربع در همکف  داشته که قبال گزارش  -3
.نشده است

عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و در خصوص موارد فوق به جز ردیف 6 و 
قسمت اول ردیف 7 داراي راي رسیدگی مجدد به شماره 99/3/3 بوده و  در خصوص دو 
مورد اخیر نیاز به تشکیل پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد می باشد. 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.سطح اشغال مجاز 60 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 74.79 درصد می باشد ***

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علیرضامحمدي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.49 مترمربع، تبدیل 
38.15 مترمربع از همکف به استخر ، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 21.46مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 
4.23 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,329,955,200(یک میلیارد و 

 سیصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 131.94 �3
�
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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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/506 مورخ 1397/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با 
.زیربناي 397/5 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بمساحت 12/49 متر مربع-1

 تبدیل قسمتی از همکف به استخر بمساحت 38/15 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 64/38 متر مربع (هر طبقه 21/46 متر مربع )-3

 حذف انباري و راهرو در زیرشیروانی و کاهش مساحت راه پله بمیزان 6/80 متر مربع-4
الزم به ذکر است که بام اجرا شده بصورت تخت (بام تهرانی) بوده که میبایست تا قبل از 

.پایانکار بصورت شیروانی اجرا گردد
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 16/92 متر -5

مربع ( هر طبقه 4/23 متر مربع)
.توضیح اینکه پروانه صادره فاقد آسانسور بوده ولی وضع موجود داراي آسانسور میباشند

.کسري پارکینگ ندارند
% سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 84/86

حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و بمساحت 2/41 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز 
.دارند

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

18

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 24/62 متر مربع  با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 64,012,000(شصت و  چهار میلیون و  دوازده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.62 �2
�

1300000  , 1388 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 102 مورخ 1387/02/25 صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 720.64 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 46.5 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 174 مترمربع ( هر طبقه 58 مترمربع ) -

تبدیل زیرشیروانی به سطح 69.8 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 178.3 مترمربع که  -
از این مقدار 1/2مابه التفاوت به سطح  25.9 مترمربع و مازاد بر آن به سطح 108.5 مترمربع 

.می باشد
 ادامه راه پله واسانسور به پشت بام به مساحت 18مترمربع -

 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 واحد -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1388/02/09 می باشد
*********************************************************

*
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.93 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.12 مترمربع ( هر طبقه 0.03 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 4.14 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.24 متر مربع ( هر طبقه 2.08 
متر مربع )

توسعه راه پله به بام به میزان 2.19 مترمربع -
.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 21/74  مترمربع 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 راي به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

286,968,000(دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار ) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 21.74 �4
�

3300000  , 1398 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي 
سربندي داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/157 مورخ 98/06/23 به صورت یک باب 

مغازه به همراه بالکن تجاري و اجراي رواق، بازیربناي 55.27 مترمربع میباشد، حالیه بر 
خالف مدلول پروانه و برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به توسعه بالکن تجاري به سطح 

21.74 مترمربع ( به صورت سراسري ) و افزایش ارتفاع بالکن به 3 متر نموده است. همچنین 
اسکلت به جاي بتنی به صورت فلزي اجرا گردیده است. سطح اشغال مجاز 100% و سطح 
اشغال استفاده شده 100% می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي ابوالفضل کاظمی  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 27.08 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم (هر طبقه) به مساحت    29.96 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید (در هر طبقه )به مساحت 6.36  مترمربع ، و تبدیل تراس 
آفتابگیر به بناي مفید ( هرطبقه) بمساحت 29 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 1,505,884,800(یک میلیارد و  پانصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  
هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 224.09 �2
�
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وقوع 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/123 مورخ 1398/05/19 
5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی مجموعاS با 
زیربناي 2114/79 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف طبقه 

.سوم  می باشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
. حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف 27.08 متر مربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.96 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 29.96 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.96 مترمربع-4

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه اول به مساحت 29 مترمربع -5
. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 29 مترمربع-6
. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم به مساحت 29 مترمربع-7

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات اول تا سوم  بمساحت -8
20.13 متر مربع ( همکف به مساحت 1.05 مترمربع  و طبقات به مساحت 19.08 مترمربع ( هر 

طبقه 6.36 مترمربع .))
%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 73/59

.کسري پارکینگ ندارد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-135864 مورخ 98/08/01 و ش 

ر-11567-98/01/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر اعالم سال 1386 به 
عنوان سال وقوع تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 85,303,024(هشتاد و  پنج 
میلیون و  سیصد و  سه هزار و  بیست و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 133.73 �1.25
�
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  486 مورخ  
85/12/28 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی و بازیربناي 598.50 مترمربع 
میباشد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.داراي تخلفات ساختمانی برخالف مدلول 
پروانه بشرح ذیل و با قدمت سال 93 بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد و 

: پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
افزایش ارتفاع در همکف و تبدیل پیلوت به استخر و تاسیسات  به سطح 126.36مترمربع  -1

.که مقدار 71.19 مترمربع مازاد بر  35% تاسیسات درهمکف بوده است
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 49.11 مترمربع-2

 افزایش بنا درهمکف به سطح 7.25 مترمربع -3
 افزایش بنا درطبقه اول به سطح 6.18 مترمربع-4

عدم رعایت عرض حیاط خلوت (عرض حیاط خلوت از 1.80 تا 2 متر متغیر میباشد)
تغییر اسکلت سازه از بتن آرمه به فلزي

کاهش بنا درطبقه دوم به سطح 52.14 مترمربع
.رعایت پارکینگ می گردد

.بر این اساس گواهی عدم خالف به شماره 172333 مورخ 97/04/30 صادر گردیده است
حالیه باتوجه به نامه شماره ش ر-136620-1398 مورخ 98/08/01 کمیسیون ماده صد در 

خصوص گزارش کارشناسی رسمی دادگستري به استحضار میرساند تخلف مازاد بر 35 
درصد تاسیسات و احداثات در پیلوت در مراحل نهایی احداث بنا و پس از دیوارچینی و در 

مرحله سفتکاري محرز می گردد لذا تاریخ بتن ریزي فونداسیون یا احداث استخر به تنهایی 
.تاثیري در موضوع مذکور ندارد

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 98/10/21 با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
.دادگستري سال وقوع تخلف به 1386 تغییر یافته است

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

22

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 3/46متر 

مربع و طبقه اول به مساحت 1/60مترمربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 15,787,200(پانزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.06 �2
�

1560000  , 1391 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/03 1/99/34507 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن 

فرهنگیان 
بن بست 

اول
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان درحال احداث داراي راي کمیسیون ماده 5 مورخ 
1390/09/27 و پروانه ساختمانی به شماره 235 مورخ 1391/06/09 به صورت 4 طبقه بر روي 
پیلوت بازیربناي 594.75 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 35.56 مترمربع (که از بابت 32.10 مترمربع در همکف داراي  -
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و به سطح 3.46 مترمربع تخلف جدید 

می باشد.)
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 33.70 مترمربع (که از بابت 32.10 مترمربع در طبقه اول -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و به سطح 1.60 مترمربع تخلف 

جدید می باشد.)
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 101.1 مترمربع ( هر طبقه 33.70 مترمربع -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.73 مترمربع و در  -

طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 8.36 مترمربع ( هر طبقه 2.09 مترمربع )
* ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد *

احداث یک طبقه مازاد به سطح 148.45 مترمربع (طبقه پنجم)-
احداث یک طبقه مازاد دیگر به سطح 148.45 مترمربع (طبقه ششم)-

** طبقات 5 و 6 به صورت دوبلکس می باشند **
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.52 مترمربع-

احداث 2 عدد انباري در بام تهرانی به سطح 3.54 مترمربع-
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 135.56 متر مربع ( تبصره 7 )-

*** با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است ***
الزم به توضیح است سقف آخر به صورت بام تهرانی مشاعی اجرا گردیده که با توجه  ****

**** باالي 5 طبقه بودن تخلف محسوب نمی گردد
***** حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است  ******

سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... سطح اشغال مورد  ******
****** %استفاده 71.92

 .چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست مجوز انشعاب آب به طول 3 متر خاکی و 7 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد همکف الی طبقه سوم 

با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 
1,273,507,200(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  پانصد و  هفت هزار 

و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 126.34 �3
�

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

1399/03/12 1/99/34510 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-670-1-0-0 24

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، با توجه به حکم اعاده طبقه مازاد این بخش از 
تخلف منتفی می گردد.

ردتخلف �0
�

3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/387 مورخ 1397/12/14 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 525/65 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف  با احتساب سایبان (متصل به ساختمان جهت تأمین پارکینگ) -1
بمساحت 32/71 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 93/63 متر مربع (هر طبقه 31/21 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 157/16 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

احداث انباري (2 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 10 متر مربع -توسعه راه پله و راهرو -4
بمساحت 5/71 متر مربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-5
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 88/14
بمساحت 34/66  متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه (3)برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات و یک طبقه مازاد،راي به جریمه به مبلغ 

4,271,097,600(چهار میلیارد و  دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  نود و  هفت هزار و 
 ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 423.72 �3
�

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

1399/03/11 1/99/34520 بدوي استادمعین
-کوچه 
نبوت42

-سمت چپ 
درب سوم

1-1-10402-180-1-0-0 25
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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 سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/136مورخ 97/06/11 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 949.50 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 30.39 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 139.50 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.39 مترمربع-3

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به طبقه مازاد به سطح223.44 مترمربع که از این مقدار -4
.115.24 مترمربع تراس غیرمسقف میباشد

افزایش ارتفاع پیلوت به 4.70 متر
تغییر اسکلت از فلزي به بتنی

تعبیه نورگیردر همکف و طبقات بر خالف مدلول پروانه و با ابعاد مجاز که در محاسبات 
.زیربناي مفید لحاظ نگردیده است

ضمنا فضاي حفره موجود در طبقه دوم به سطح 23.84 مترمربع در محاسبات زیربناي مفید 
.لحاظ نگردیده است

.سطح اشغال مجاز پروانه 62.20 درصد و سطح اشغال موجود 68.98 درصد میباشد 
.رعایت پارکینگ میگردد

در پاسخ نامه به شماره ش ر-2445-1399 مورخ 99/01/17 به استحضار میرساند از 
آنجائییکه افزایش ارتفاع پیلوت صرفا دال بر تغییر کاربري نمیباشد و با توجه به اینکه تغییر 

کاربري ملک تا این مرحله محرز نگردیده است لذا مطابق گزارش فوق کاربري ملک به 
.صورت مسکونی تا این مرحله و همچنین ارتفاع پیلوت 4.70 متر مورد تایید میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

25
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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

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بناي همکف به مساحت 27.44 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک 

به مساحت 26.05 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 2.3 مترمربع، تبدیل راه پله به 
بناي مفید به مساحت 1.09مترمربع، 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 901,632,000(نهصد و  یک 

میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 108.98 �2.5
�
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هاشمی  7

1-2-10180-6-1-0-0 26

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/423 مورخ 1397/12/20 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با 

.زیربناي 594/25 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا با احتساب سایبان در همکف بمساحت 27/44 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 78/15 متر مربع (هر طبقه 26/05 متر مربع )-2

 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 48/27 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/30 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4

 مربع در همکف
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/09 متر مربع-5

.کسري پارکینگ ندارند
.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 84/83
بمساحت 13/94 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده 

.و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب  سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 2,765,059,200(دو 

میلیارد و  هفتصد و  شصت و  پنج میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 277.79 �3
�
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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، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/208 مورخ 1397/07/18 به صورت 6.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 2554.32 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.2 مترمربع -

احداث اطاق سرایداري در همکف به سطح 17.23 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا ششم جمعاً به سطح 227.94 مترمربع ( هر طبقه 37.99  -

مترمربع )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 0.94 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 11.61 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 4.56  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بنا بند فوق لحاظ شده است
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 4.87 مترمربع  -

داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 50% ...................... سطح اشغال استفاده شده 56.69

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میالد مددي و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم (هر یک) 
به مساحت 38.90 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 

به مساحت 0.27 مترمربع و در طبقات اول تا سوم (هر طبقه) به مساحت 1.98 
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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,015,812,000(یک میلیارد و  پانزده 
میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 120.93 �2.5
�

3360000  , 1399 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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1399/03/06 1/99/34532 بدوي بلوار دیلمان 
زمینهاي 
امام علی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه دوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/295مورخ 98/10/12 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 597.20 مترمربع میباشد، 
از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

:.ماده صد میباشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 38.90 مترمربع، در طبقات اول و دوم به سطح 77.80 مترمربع، 

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.27 مترمربع و در طبقات 
اول و دوم به سطح 3.96 مترمربع

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 68.78 درصد و سطح اشغال موجود 88.32 درصد میباشد 

حالیه با ادامه پیشرفت عملیات ساختمانی برابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول 
:پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.57 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم به سطح 1.92مترمربع -2

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 175.52 مترمربع -3
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.72 مترمربع -4

به سطح 5.74 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5
در زیرشیروانی دارد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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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

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف �0
�

3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y 1399/03/03 1/99/34533 بدوي خ سعدي  
ماقبل 
مجتمع 
آزادگان 
کوچه 

مرادي-ك 
یوسف زاده

1-2-10346-85-1-0-0 29

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 28/07 متر مربع  با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 188,630,400(یکصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 28.07 �2
�
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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 مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/216مورخ 
1398/07/25 بصورت سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 
432.55 متر مربع در دو واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد اجراي 
اسکلت سربندي اجرا شده  است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج 

 تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 6.90 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقا ت اول الی سوم بسطح حدود  20.7 متر مربع (هر طبقه 6.90 متر مربع  -2
(

 اضافه بنا درزیرشیروانی بسطح حدود  0.11 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 0.21  -4

 متر مربع در طبقات
اضافه بناي ناشی از اجراي دو باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -5

 جمعآ بسطح 0.15 متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد اضافه شده است رعایت سه واحد پارکینگ می گردد -6

 
 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 19.89 متر مربع می باشد  -7

سطح اشغال مجاز  80% سطح اشغال اجرائی 83.33%  عرض راه پله موجود 1.10 متر جهت 
مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد 
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/02/06 ملک فوق  *******************
بر کوچه 8متري حد جنوب و 4متري حد غرب فاقد عقب نشینی است مراتب جهت دستور 

.بعدي تقدیم می گردد

29

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و نامه شماره 27809 مورخ 1399.02.28
شهرداري منطقه مبنی براصالح متراژ تخلفات از 100.44 مترمربع به 120.54 مترمربع با 

اعمال همان ضریب قبلی (ضریب سه ) جریمه  بملغ 1,215,043,200(یک میلیارد و  
دویست و  پانزده میلیون و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال اصالح و صادر میگردد 

.بدیهی است دادن رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 120.54 �3
�

3360000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/25 1/99/34534 اصالح
ي 

بدوي

شهرك 
شهید 

بهشتی 
بلوار دیلمان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/265 مورخ 1397/09/01 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 634.15 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد 

نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی تا این مرحله 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 5.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 45.06 مترمربع ( هر طبقه 15.02مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 9.95 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 24.4 مترمربع (  -
 هر طبقه 6.1 مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.39 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 28.2 متر مربع ( هر طبقه 7.05

 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.21 متر تا 1.31 متر متغیر می 

.باشد
.زیرشیروانی به سطح 0.24 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.88  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف به کسر راه پله 55% ...................... سطح اشغال مورد 

%استفاده 66.02
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

******************************************
الزم به توضیح است از بابت موارد فوق و با توجه به راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

1398/12/13 به متراژ 100.44 مترمربع با ضریب 3  راي صادر گردیده است و حالیه پس از 
کنترل فرم تحلیل و گزارش فوق و با توجه به اینکه متراژ اعالم شده به کمیسیون ماده صد  

جمعاً به سطح 120.54 مترمربع بوده در نتیجه از بابت متراژ به سطح 20.1 مترمربع که در 
.گزارش قید شده راي صادر نگردیده است
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بناي همکف به مساحت 15.92 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک 
به مساحت 21.92 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 686,112,000(ششصد و  هشتاد و  شش 
میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 81.68 �2.5
�
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Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/07 1/99/34535 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی   
بوستان 10

1-1-10300-3-1-0-0 31

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/521مورخ 
1397/12/28بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   با زیربناي 647.30

متر مربع در سه واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 

 باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 15.92متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  21.92 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  21.92 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  21.92 متر مربع-4

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  17.54 متر مربع-5
فضاي سبز اجرا ننمودند برابر پالن ارائه شده رعایت فضاي سبز می گردد  کسري فضاي  -6

 باز ندارد
رعایت پارکینگ برابر ضوابط پروانه می گردد  سطح اشغال مصوب با احتساب مساحت راه 
پله جزئ زیربنا 65.12% سطح اشغال اجرائی با احتساب مساحت راه پله جزئ زیربنا 74.96

 %  عرض راه پله 1.10 متر میباشد
درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم می  

.گردد
در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-21313 
مورخ 99.02.18 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 49,822,594(چهل و  نه میلیون 

و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  پانصد و  نود و  چهار) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 72.9 �1.5
�

455625  , 1384 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/13 1/99/34546 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرددوس
ت- فرعی 

دوم 
ساختمان 

سارا

1-2-10345-76-1-0-0 32
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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

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 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  

بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25 �1
�

455625  , 1384 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/13 1/99/34546 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرددوس
ت- فرعی 
دوم ساختما

1-2-10345-76-1-0-0 32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در 
یکواحد مسکونی با قدمت حدود 13 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1384) بر روي عرصه 

 نسقی بمساحت 51/40 متر مربع و بدون مجوز احداث گردیده
طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي همکف 49/55 متر مربع و طبقه اول 23/35 متر مربع 

.میباشد
.سطح اشغال موجود 96/40% و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

.با توجه به مساحت عرصه (کمتر از 75 متر مربع) کل زیربنا خارج از تراکم میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
13 مورخ 1397/12/14 بمساحت حدوداS 3/87 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري 

.اصالحی قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست بررسی مجدد با توجه به تصمیم کمیسیون را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 

شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 103,275,000(یکصد و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج 

هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 76.5 �1.35
�

1000000  , 1388 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/11 1/99/34550 رسیدگ
ي 

 مجدد

خیابان نواب 
- کوچه 

یاس  - بن 
بست پور 

مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 33

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یک 
طبقه مازاد بااعمال  ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 446,700,000(چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  هفتصد هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 148.9 �3
�

1000000  , 1388 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^�

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 168,075,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتاد و  
پنج هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 112.05 �1.5
�

1000000  , 1388 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی  ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 609 مورخ87/10/28 که بصورت 2 طبقه به انضمام زیرشیروانی ( 

مسکونی ) بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.80 مترمربع صادر شده 
. است

از بابت تخلفات در همکف و طبقات و تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه کامل و احداث طبقه 
مازاد دیگر برروي آن داراي سوابق گزارش کارشناسی قبلی و متعاقب آن آراي کمیسیون 

ماده صد ( بدوي و تجدید نظر) مبتی بر جریمه درهمکف و طبقات و همچنین  تخریب طبقه 
:4 و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت12.30 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات به مساحت 47.80 مترمربع -2 

تبدیل زیرشیروانی به مساحت109.50  مترمربع به یک طبقه مازاد بر ضوابط طرح  -3
تفصیلی به مساحت 175  مترمربع که از این مقدار به مساحت46.55 مترمربع مابه 

التفاوت1/2و به مساحت 65.50 مترمربع مازاد بر آن می باشد
 یک طبقه دیگر مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی به مساحت 148.90 مترمربع -4 

 ادامه راه پله و آسانسور به پشت بام به مساحت16.40 مترمربع  -5
 تغییر اسکلت بتنی به فلزي -6

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق بوده که با توجه به گواهی واحد خالف ، متقاضی ازبابت 
.جریمه در همکف و طبقات به استثناء طبقه چهارم داراي سوابق و پرداخت جریمه می باشد

الزم به ذکر است که با توجه به نامه دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9709970902800678 مورخ 1397/02/02 حکم به ورود شکایت و ضمن نقض راي کمیسیون 

.الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد را صادر و اعالم می دارد

حالیه با توجه به بازدید مجدد میدانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه 
:التتفاوت و به شرح زیر می باشد

. احداث 6 باب انباري در حیاط خلوت به مساحت 18.12 مترمربع -1
  . اضافه بناي همزمان ساز در همکف  به مساحت 10.12 مترمربع -2

کاهش بنا در طبقات اول و دوم و سوم به مساحت 4.23 مترمربع .( هر طبقه 1.41  -3
 مترمربع .)

احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 162.46 مترمربع که از این مقدار به -4
.مساحت 38.02 مترمربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد
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. اضافه بناي همزمان ساز راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.66 مترمربع -5
داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همفک و طبقات به مساحت  -6
11.79 مترمربع می باشد.( 1.71 مترمربع همکف و 10.08 مترمربع طبقات .( هر طبقه 3.36 

 (. مترمربع
.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -7

الزم به ذکر است که با توجه به نامه دیوان عدالت اداري فرم تحلیل به جهت ارسال به  ))
کمیسیون ماده صد بر اساس گزارش کارشناسی قبلی و تخلف انجام شده  قبلی  به 

کمیسیون ماده صد ارسال می گردد و فرم  تحلیل نهایی متعاقبا پس از صدور راي کمیسیون 
((.ماده صد قابل بررسی مجدد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 880,353,600(هشتصد و  هشتاد میلیون و  سیصد و  پنجاه و 
 سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.72 �1.75
�

3360000  , 1395 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/12 1/99/34551 رسیدگ
ي 

 مجدد

فاز دوم  
معلم  فلکه 
سرگل - 
نبوت نهم 

فرعی 
هشتم

1-2-10192-17-1-0-0 34

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، در خصوص تبدیل زیرشیروانی به اتاق با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 299,980,800(دویست و  نود و  نه 
میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.76 �3
�

3360000  , 1395 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^�

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ، برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
23,503,200(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 13.99 �0.5
�

3360000  , 1395 Ä¿YÁ�a��Á|��½Z»��ÊËZ��Y�º¯Y�e
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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 که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 373 مورخ 1392/11/03 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 436.64 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 29.78 مترمربع که 2.57 مترمربع از آن بصورت سایه  -1

.کنسول بالاستفاده میباشد
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.35 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 119.12 مترمربع (هر طبقه 29.78 مترمربع)-3
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 3.04 مترمربع -4

(هر طبقه 0.76 مترمربع)
تبدیل زیرشیروانی به یک اتاق به سطح 29.76 مترمربع -5

داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 13.99 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

با توجه به عدم وجود سوابق در سیستم و عدم اعالم شروع عملیات ساختمانی از سوي  
مالک، سال وقوع 95 مورد تایید میباشد (هر چند تقلیل آن تاثیري در میزان ارزش 

معامالتی ندارد.). همچنین اضافه بناي مازاد بر طبقات مجاز برابر طرح تفصیلی و باتوجه به 
.مساحت آن شرایط یک واحد مستقل مسکونی را ندارد

---------------------------
حالیه برابر نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-159353-1398 مورخ 98/09/05 به 

.استحضار میرساند موضوع احداثی در زیرشیروانی به صورت اتاق مورد تایید میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات به شرح اضافه بنا در همکف 40/30متر مربع در طبقات اول الی سوم هرطبقه 

40/30 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 175/01 متر مربع  و افزایش 
سطح راه پله به بام 3/04 متر مربع کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  

همکف و طبقات جمعاً به مساحت 39/01 متر مربع  بااعمال  ضریب3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 3,812,860,800(سه میلیارد و  هشتصد و  دوازده 

میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 378.26 �3
�

3360000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/10 1/99/34552 تجدید 
نظر

گلسار  192 
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 داراي پروانه ساختمانی بشماره 132-94/05/12  بصورت سه طبقه 
روي همکف و زیرزمین در سه واحد مسکونی با زیربناي کل 693.99 مترمربع می باشد . در 
: مرحله اجراي اسکلت و در حال سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد

: با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد 
 حذف زیرزمین در زمان اجرا بسطح 134.71 مترمربع -

سطح اشغال مجاز در همکف با احتساب راه پله 58/53 % -----------سطح اشغال  -
 %مورد استفاده 76/04

 اضافه بنا در همکف بسطح 40.30 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 120.90 مترمربع (هر طبقه 40.30 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 175.01 مترمربع -
 افزایش سطح راه پله تا بام 3.04 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 9.16 مترمربع و در  -
طبقات اول تا سوم 29.85 مترمربع (هر طبقه 9.95 مترمربع )عرض موجود راه پله طبق 

. نقشه 1تا 1.10 متر است
با توجه به ضوابط پروانه و تامین دو درب پارکینگی رعایت 4 باب پارکینگ بدون مزاحم  -

.می گردد
 با استناد به پروانه صادره تا این مرحله فاقد عقب نشینی است -

 .  حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند  
 

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

در پاسخ به نامه شماره 194077-98/10/22 کمیسیون محترم ماده صد در خصوص اخذ 
پروانه مجدد و  اصالح و تمدید پروانه و اعتبار پروانه بدینوسیله به استحضار می رساند طی 
بررسی پرونده تا کنون هیچگونه اصالح و اخذ پروانه جدید در سیستم ثبت نشده و با توجه 
به عدم ارائه شروع عملیات در زمان مقرر ، پروانه از درجه اعتبار ساقط است . مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 4 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 57,552,000(پنجاه 
و  هفت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 4.36 �4
�

3300000  , 1397 É�Zne�ÉZÀ]�Ä �Âe 1399/03/11 1/99/34553 تجدید 
نظر

گلسار بر 
بلوار دیلمان 

 پالك128

1-1-10072-6-1-0-0 36

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 330,000,000(سیصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50 �2
�

3300000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه بناي مسکونی باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، بااعمال  ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 56,034,000
(پنجاه و  شش میلیون و  سی و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 5.66 �3
�

3300000  , 1397 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

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 ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه هیات کارشناسی بشماره 8551  مورخ 1399.01.31  ارزش 
سرقفلی به مبلغ 10.838.500.000 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 2,167,700,000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هفتصد 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 20.45 �0
�

3300000  , 1397 �Ân»�½Á|]�Ã�Z¤»�gY|uY
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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 مکان تعرفه شده  توسط متقاضی بصورت ساختمان سه طبقه روي پیلوت در دو واحد 
مسکونی داراي پایانکار شماره 556مورخ 1371/02/28 و بالمانع تفکیک از شهرداري 

بشماره 5759مورخ1371/07/21 میباشد. در خصوص احداث یک باب مغازه در حیاط داراي 
راي کمیسیون ماده 100 و سوابق در واحد خالف و داراي پایان کار به شماره 183410 مورخه 

..1394/06/17 میباشد
حالیه مالک مجددآ نسبت به احداث یکباب مغازه دیگر بمساحت 20.45مترمربع ((که مقدار 

15.83مترمربع تبدیل پیلوت به تجاري و مقدار 4.62 مترمربع تبدیل محوطه حیاط به 
تجاري)) و توسعه براي یکباب مغازه شماره یک قبلی بسطح 4.36 مترمربع و در طبقه اول 

افزایش بنا بصورت تراس (سقف مغازه درهمکف) بمساحت 5.66 مترمربع داشته که براساس 
ضوابط جاري براي تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري براي مغازه احداثی جدید  و 

..براي مسکونی یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 18779 
مورخ 99/2/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و 

رعایت ارتفاع و همجواري ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن 
نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 695,116,800(ششصد و  نود و  پنج میلیون و  

یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 68.96 �3
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/03/03 1/99/34554 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
- شهرك 

  فرهنگیان

1-2-10447-22-1-0-0 37

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 1,215,648,000(یک میلیارد و  دویست و  پانزده 

میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 120.6 �3
�

3360000  , 1398 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25 �2
�

3360000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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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 سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/236 مورخ 1397/08/09 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.14 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 22.24 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.24 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.24 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 68.96 مترمربع که از این مقدار به   -6

.مساحت 21.68 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 19.57 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات به مساحت 9.40 مترمربع . ( همکف به مساحت 1.20 مترمربع و طبقات به 

(. مساحت 8.20 مترمربع ( هر طبقه 2.05 مترمربع
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به پنج واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4 

.باب پارکینگ مسکونی حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 54.99 درصد و سطح اشغال مجاز 55 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 70.03 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.05 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علی روحی و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقات ( هریک ) به مساحت 

18.97 مترمربع، ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به 
مساحت 1.04 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 563,673,600
(پانصد و  شصت و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 83.88 �2
�

3360000  , 1398 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/11 1/99/34564 بدوي علی اباد  
 ولی عصر

1-2-10185-22-1-0-0 38

درخصوص احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به مساحت 130.86 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,099,224,000(یک میلیارد و  نود و  نه 

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

جریمه 130.86 �2.5
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^�
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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 مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 
98/03/25 به صورت 3طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 616.80مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و 

:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  65 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  74.49درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 18.97 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 18.97 مترمربع که جمعآ بسطح 56.91مترمربع-
احداث بنا یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 130.86مترمربع-

کاهش راه پله  در طبقه چهارم نسبت به پروانه (راه پله به بام) بسطح 3.04 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  1.04مترمربع که -

جمعآ بسطح 3.12 مترمربع
 عرض راه پله  310 متر-

 افزایش در انباري  زیرشیروانی بمقدار 4.88 مترمربع-
کاهش راه پله و راهرو در زیرشیروانی جمعآ بمقدار 23.55 مترمربع و حذف موتورخانه -

بسطح 12 مترمربع
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

.افزایش تعداد واحد از سه به چهار واحد  براساس احداث یک  طبقه  مازاد-
با توجه عدم کف سازي پیلوت امتحان عملی میسر نبوده لذا برابرجانمایی پارکینگ ها -

رعایت پارکینگ میگرددکه درهنگام پایانکار و اتمام عملیلت ساختمانی درصورت امتحان 
.عملی ضوابط پارکینگی قابل به بررسی و اعالم نظر نهائی خواهد بود

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمود ضیا  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.87 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات  سوم تا پنجم (هر طبقه) به مساحت 46.02مترمربع، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید ( در هرطبقه)  به مساحت 1.47 مترمربع و احداث طبقه مازاد ( 
طبقه ششم) به مساحت 258.32 مترمربع و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 

ساختمانی بمساحت 240.94 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
6,700,176,000(شش میلیارد و  هفتصد میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 664.7 �3
�

3360000  , 1397 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/06 1/99/34567 بدوي گلسار - خ  
169  
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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 مکان بازدید شده ساختمان  ساختمان در حال شروع سفت کاري که  داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 359 مورخ 27/12/94 و تمدید پروانه به شماره  36589 مورخ 96/12/22

.. بصورت 5 طبقه  روي پیلوت با زیربناي 1341.35مترمربع در 5 واحد مسکونی می باشد
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/26225 مورخ 97/08/01  مبنی بر جریمه در  

.طبقات همکف و اول و دوم می باشد
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي 

:تخلفات جدید و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز درهمکف بسطح 0.1 مترمربع-1
  .  بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول بسطح 22.87 مترمربع-2
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم بسطح 46.02 مترمربع-3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم بسطح 46.02 مترمربع-4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم بسطح 46.02 مترمربع-5

. احداث طبقه اول  مازاد در طبقه ششم بسطح 258.32 مترمربع -6
. احداث طبقه دوم مازاد در طبقه هفتم بسطح 224.95 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
درطبقات سوم و چهارم و پنجم  هرکدام  بسطح  1.47 مترمربع که جمعا بسطح 4.41 

.مترمربع می باشد
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت  -9

.240.94 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.حداقل عرض راه پله 1.1 متر رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد و سطح اشغال مورد استفاده زمان صدور 
.پروانه 53.41 درصد و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می باشد

الزم به ذکر است که طبقات ششم و هفتم بصورت دوبلکس و در یک واحد مسکونی می 
.باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مجید ناصري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی بمساحت 

478.97 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
4,828,017,600(چهار میلیارد و  هشتصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفده هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 478.97 �3
�

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

1399/03/06 1/99/34576 بدوي قلی  
  پور-بوسار

1-1-10382-35-1-0-0 40

در خصوص کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  

چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 125 �2
�

3360000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

در خصوص 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 
822,259,200(هشتصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه هزار و  

دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 61.18 �4
�

3360000  , 1397 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
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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  1/96/394 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  3087.23 مترمربع در 5 طبقه روي 2 

باب مغازه با بالکن و زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده تا  

:این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در زیر زمین بسطح 1.49 متر مربع -1

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیرزمین بسطح 1.26 متر مربع -2
افزایش بنا در همکف بسطح 13.31 متر مربع -3

 توسعه تجاري در همکف بسطح 5.66 متر مربع -4
 افزایش بالکن تجاري در نیم طبقه بسطح 54.03 متر مربع -5

احداث پله دوم در نیم طبقه بسطح 10.58 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 184.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 117.9 متر مربع  -7

.بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد
اضافه بنا در طبقات سوم الی ششم( با در نظر گرفتن پله دوم) در هر طبقه بسطح 45.46 -8

 متر مربع و در مجموع 181.84 متر مربع
احداث بک طبقه مازاد بسطح 376.66 متر مربع -9

توسعه زیرشیروانی بسطح 33.21 متر مربع -10
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 53.58 متر مربع در زیر شیروانی -11

تعداد واحد از 10 واحد به 19 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت 19 پارکینک   -12
مسکونی گردیده و در خصوص واحد تجاري داراي 11 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد 

که 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و داراي 8 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 16351 مورخ 99/2/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با فرض تخریب  ****
طبقه هفتم 3 واحد مسکونی کاهش یافته و لذا 3 واحد از تعداد الزم پارکینگ هاي مسکونی 

کم شده و تعداد الزم پارکینگ از 19 به 16 واحد کاهش می باشد. در نتیجه در محاسبه 
پارکینگ تجاري از 8 واحد کسري پارکینگ 3 واحد تامین شده و فقط 5 واحد کسري 

.پارکینگ تجاري خواهد داشت
با توجه به دستور شهردار در شماره اتوماسیون 42845 مورخ 99/3/21 طبقه هفتم جهت 
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محاسبه عوارض از جدول حذف گردید تا پس از آن مجددا ورود گردیده و به کمیسیون 
.تجدید نظر ارسال گردد

از بابت موارد فوق بجز ردیف 9 داراي راي جریمه نقدي کمیسیون بدوي مورخ  *******
99/3/6 بوده که پرداخت گردیده حالیه متقاضی در خصوص یک طبقه مازاد بسطح 376.66 
متر مربع در 3 واحد مسکونی که با توجه به 19 واحد مسکونی 19 واحد تامین گردیده و 3 

واحد کسري پارکینگ از بابت تجاري خواهد داشت. در خواست ارسال پرونده به کمیسیون 
.ماده صد را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  
بابت احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان دو طبقه روي همکف در یک واحد 
مسکونی، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه 

کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-24137 مورخ 99/02/22 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 49,649,600(چهل و  نه میلیون و  ششصد و  چهل و  نه هزار 

و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 160.16 �0.1
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/12 1/99/34577 تجدید 
نظر

خ ش  
رجایی 

نرسیده به 
میدان جهاد 

ج پیتزا 
 حاتم

1-2-10234-63-1-0-0 41

در خصوص مازاد بر تراکم، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

454,925,000(چهارصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 58.7 �2.5
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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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 فاقد مجوز در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف بر 
روي عرصه نسقی در یک واحد مسکونی و با قدمت سال 97 میباشد، حالیه با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث بنا درهمکف به صورت پیلوت، انباري و سرویس بهداشتی به سطح 81.22  -1

 مترمربع
 احداث بنا در طبقه اول به صورت مسکونی به سطح 81.22 مترمربع -2

احداث بنا در طبقه دوم به صورت مسکونی به سطح 81.22 مترمربع (که از این مقدار  -3
42.56 مترمربع تراس غیر مسقف میباشد)

عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است. (1.70 متر)
.رعایت پارکینگ گردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/05/20 به سطح 0.19 مترمربع از عرصه و اعیان 

.در تعریض معبر 6 متري واقع گردیده است
.سطح اشغال مجاز 75 درصد و سطح اشغال موجود 88.74 درصد میباشد

به سطح 68.64 مترمربع در حد سطح اشغال مجاز همکف و 12.58 مترمربع خارج از سطح 
.اشغال مجاز میباشد

به سطح 91.52 مترمربع در حد تراکم مجاز در طبقات و به سطح 46.12 مترمربع خارج تراکم 
.میباشد

.از بابت موارد فوق داراي پرونده در کمیسیون ماده صد می باشد
بازگشت تصمیم کمیسیون  طی نامه 189923 دبیرخانه کمیسیون ماده صد در *****

خصوص سربندي بام تهرانی، مالک قسمتی از بام تهرانی بسطح 24.8 متر مربع را با اجراي 
خرپاي چوبی و حلب سربندي نموده است و مابقی بسطح 17.76 متر مربع بصورت فضاي 

.دسترسی به واحد باقیمانده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
65,133,600(شصت و  پنج میلیون و  یکصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 38.77 �0.5
�

3360000  , 1395 Ä¿YÁ�a��Á|��½Z»��ÊËZ��Y�º¯Y�e 1399/03/06 1/99/34595 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسارخ  
نواب کوچه 

رحمت 
امانی 8
متري

1-1-10302-111-1-0-0 42

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در 
طبقات همکف الی سوم، به مبلغ  2458814400(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  
هشت میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 325.24 �2.25
�

3360000  , 1395 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی بشماره 23039 مورخ 
1399.02.21مبنی بر سخت و ناممکن بودن قلع بنا، و همچنین نظریه شماره 228913 

مورخ 1398.12.15 مبنی بر عدم اشرافیت بنا نسبت به ملک شاکی و رعایت اصول 
الزم الرعایه بهداشتی  با وصف محرز بودن تخلف، ضرورت تخریب محرز نگردید ، لذا 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي اضافه 
بناي طبقه چهارم (عدم رعایت عقب سازي) و طبقه مازاد پنجم، با اعمال ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,533,188,000(دو میلیارد و  
پانصد و  سی و  سه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 301.57 �2.5
�

3360000  , 1395 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50 �2
�

3360000  , 1395 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی در حال بهره برداري و داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  309 مورخ  94/12/26 و پایانکار می باشد که قبالً از بابت تخلفات زیر داراي سوابق و 
راي تجدید نظر1/96/22724 مورخ  96/11/14 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده که 

اجراي حکم گردیده و پرونده محتومه شده است. حالیه باتوجه به راي دیوان جهت رسیدگی 
.مجدد همان  گزارش تخلفات ارائه می گردد

خارج از عمق 60% به طول 4.92 متر -1
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 81.31 مترمربع ( ضمن کاهش سایبان  -2

پارکینگ بسطح 4.9 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 243.93 مترمربع ( هر  -3

طبقه 81.31متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 96.74 متر مربع که از این مقدار  -4

.بسطح 15.43 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد به کسر راه پله و آسانسور  بسطح 204.83 متر مربع در طبقه  -5
پنجم  که از این مقدار بسطح 81.37 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف و منضم به واحد 

.طبقه پنجم می باشد
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم هر کدام از 2 واحد مسکونی به 3 واحد مسکونی  -6
تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر 73.19 متر مربع بوده  که از مقدار 

.توسعه بنا کمتر می باشد، لذا مشمول تخلف افزایش تعداد واحد نمی گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 27.09 متر مربع در همکف و بسطح 11.68 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 8 واحد به 11 واحد افزایش یافته که طبقه پالن ارائه شده  جانمایی  -8

 .پارکینگ، 9 پارکینگ تامین نموده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد
ضمن حذف انباري در زیر شیروانی مساحت زیر شیروانی بسطح  48.94 متر مربع کاهش  -9

.یافته است
.با توجه به احداث یک طبقه مازاد رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی الزامی است -10

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 136.41 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -11
.می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 11.44 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 

12.24مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 14.61 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  3 به  2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 

جریمه به مبلغ  528,108,000(پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  هشت هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 63.12 �2.5
�

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

1399/03/12 1/99/34603 تجدید 
نظر

خ سعدي خ 
سعدي  

پورنقاشیان
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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 بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/438 مورخ  97/12/24 با زیر بناي کل  497.1 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 11.44 مترمربع که سطخ اشغال مجاز 75  -1
.درصد بوده و مود استفاده 82.5 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 36.72 مترمربع ( هر  -2
طبقه 12.24 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 3.12 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 11.49 

.متر مربع ( هر طبقه 3.83 متر مربع )که حداقل عرض پله 1.10 متر می باشد
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -4

.زیر شیروانی بسطح 12.64 متر مربع کاهش یافته است -5
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -6

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.35 متر مربع می باشد -7
با توجه به افزایش درب خودرو داراي یک واحد کسري پارکینگ  جهت اخذ عوارض  -8

درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

43

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 443,788,800(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 66.04 �2
�

3360000  , 1398 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/13 1/99/34605 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 

گمنام بن 
بست10
متري 

   سهیلی
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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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
در خصوص احداث طبقه مازاد،راي بدوي مبنی بر جریمه بمبلغ 1,514,923,200(یک 
میلیارد و  پانصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست)  ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 150.29 �3
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/03/13 1/99/34605 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 

گمنام بن 
بست10

متري سهیل

1-2-10147-36-1-0-0 44

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  301 مورخ 
97/10/09به صورت 3 طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 638.15 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سقف طبقه چهارم  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج 

:از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله مقدار 55 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله  بمقدار  61.98 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 9.79 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه همکف بسطح 4.86 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 9.79 مترمربع که جمعآ بسطح  29.37 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  7.34 مترمربع که -

جمعآ بسطح 22.02 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 150.29 مترمربع-

 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بمقدار 22.17 مترمربع-
 عرض راه پله مینگین 3/20 متر-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
...رعایت پارکینگ میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 1,101,408,000(یک میلیارد و  یکصد و  یک میلیون و  چهارصد و  هشت هزار 

) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 163.9 �2
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/03/12 1/99/34607 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام - 

کوچه هاله1 
- بن بست 

شبنم

1-2-10086-147-1-0-0 45

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 66,931,200(شصت و  شش میلیون و  نهصد و  سی 
و  یک هزار و  دویست) ریال تأیید می گردد .

جریمه 9.96 �2
�

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/164 مورخ 1397/06/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 712.19 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 2.49 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.47 مترمربع ( هر طبقه 2.49 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.90 مترمربع -
.زیرشیروانی به سطح 21.44 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 61.36% ...................... سطح اشغال استفاده شده به کسر 
% راه پله 62.31

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
در خصوص احداث یک  طبقه مازاد، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,021,241,600(دو 
میلیارد و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 200.52 �3
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/03/21 1/99/34608 تجدید 
نظر

خ بیستون  
ك صفاري   

بن بست 
 چمن

1-2-10066-44-1-0-0 46
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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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 37.13 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.08 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 
4.14 مترمربع، 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,291,416,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  شانزده 
هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 153.74 �2.5
�

3360000  , 1398 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/21 1/99/34608 تجدید 
نظر

خ بیستون  
ك صفاري   

بن بست 
 چمن

1-2-10066-44-1-0-0 46
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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 مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 388 مورخ 
97/12/14به صورت 3طبقه روي پیلوت در 6واحد مسکونی  با زیربناي کل 712.81مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  60.51درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  81.04 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 37.13 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  37.13 مترمربع که جمعآ بسطح 111.39 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 200.52 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0/36 مترمربع که -
جمعآ بسطح 1.08 مترمربع
 عرض راه پله 2.75 متر-

 افزایش درانباري زیرشیروانی بمقدار4.14  مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

با توجه به جانمایی پارکینگ ها ورعایت پارکینگ حاشیه و افزایش تعداد درب پارکینیگ -
..داراي دو  واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق میگردد

افزایش تعداد واحد از شش واحد به 8واحد مسکونی  با توجه به احداث طبقه مازاد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

46

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و  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 جریمه به مبلغ 
888,148,800(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد

جریمه 88.11 �3
�

3360000  , 1394
 , 1398

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

1399/03/24 1/99/34609 تجدید 
نظر

 
گلسارخ192

  ك6
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 348 مورخ 
92/11/10 می باشد که به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت  با راه پله به بام  در 2 واحد مسکونی 

:. و بازیربناي  کل  489/04 مترمربع صادرگردیده و درخصوص
اضافه بنا در همکف به سطح 29/87 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29/87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29/87 مترمربع  -3

در هنگام صدور پروانه به سطح 134/10 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4
داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 93/6/19  کمیسیون ماده صد 

 محکوم به پرداخت جریمه گردیده وبراین اساس براي آن گواهی
عدم خالف بشماره 176536  مورخه 96/5/30 صادرشده  عملیات ساختمانی درحد نازك 
کاري است وبا توجه به پیشرفت قیزیکی برابر نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر 

 : مهندس نقشه بردار گردیده مجدداS داراي
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم درهمکف  نسبت به زیربناي  راي  -1

 . کمیسیون ماده صد بسطح 0/29 مترمربع
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم   در طبقات اول ودوم نسبت به  -2

  . زیربناي  راي کمیسیون ماده صد بسطح 0/58 مترمربع ( هرطبقه 0/29 مترمربع )
افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقات سوم وچهارم   به کسر حفره راه پله در طبقه  -3

. چهارم نسبت به  زیربناي پروانه  بسطح 53/82 مترمربع
افزایش بنا در زیرشیروانی بصورت راه پله وراهرو و انباري درحد تراکم بسطح 13/55   -4

 . مترمربع وبناي مازاد برتراکم بصورت انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 3/41  مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2/86 مترمربع .عرض  -5

 . موجود راه پله 1/1 متر
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 13/6 -6

  . مترمربع (هر طبقه 3/4  مترمربع) عرض موجود راه پله 1/1 متر
با توجه به افزایش بناي صورت گرفته بسطح 5/33 مترمربع عدم رعایت فضاي باز دارند   -7

. ضمناS سطح اشغال مجاز زمان پروانه 50% مورد استفاده به کسر راه پله  68/23% وتراکم 
 . %طبقات 100%   مورد استفاده به کسر راه پله  274/06

رعایت عرض معبر برابر پروانه وهمچنین رعایت دو واحد پارکینگ براي هرواحد مسکونی  
.گردیده حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

47
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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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم، جمعاً به مساحت 2.46 مترمربع، تبدیل راه 

پله به بناي مفید به مساحت 14.1مترمربع، 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  2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 125,193,600(یکصد و  
بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 16.56 �2.25
�

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

1399/03/21 1/99/34623 بدوي سبزه  
میداان  
ارباب 
محسن

1-2-10001-160-1-0-0 48

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان درحال احداث داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/123 
مورخ 97/06/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 

610.20 مترمربع می باشد. عملیات در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري 
:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف بسطح 5.08 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعا بسطح 2.46 متر مربع ( هر طبقه 0.82 متر مربع) -2
اضافه بنا بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید مشمول تراکم در همکف بسطح  -3

2.73 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 11.37 متر مربع( هر طبقه 3.79 متر 
مربع)

.رعایت پارکینگ مطابق پروانه گردیده است -4
.ضمنا تخلفات صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي مجاز می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 742,760,000(هفتصد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  شصت هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 95.84 �2.5
�

3100000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/24 1/99/34624 بدوي سعدي  
جاده پیر 

بازار شهید 
مشخ
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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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره       1/97/191   مورخه 
      1397/07/07       می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت   در  3  واحد مسکونی 

 بازیربناي کل   459/05   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد سفت کاري است وتا این مرحله برابر نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برسطح اشغال درهمکف بسطح  20/26   مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح    60/78 مترمربع ( هرطبقه    20/26   -2
 مترمربع )

حذف آسانسور و کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -3
 . برتراکم بسطح 14/8  مترمربع ( هرطبقه 3/7 مترمربع )

عدم رعایت فضاي باز بسطح 20/26  مترمربع .توضیح اینکه سطح اشغا ل مجاز همکف  -4
55%   مورد استفاده به کسر راه پله 69/55% .وتراکم طبقات 165%  مورد استفاده به کسر 

 . %راه پله 208/66
رعایت 3 واحد پارکینگ برابر پروانه گردیده ودر راه پله به بام بسطح 6/24  مترمربع کاهش 

بنا دارند .  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 
  . میگردد
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
11863 مورخ 99.02.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 55.705.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است، 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 11,141,100,000(یازده میلیارد و  یکصد و  چهل و  یک میلیون و 
 یکصد هزار ) ریال تعیین و راي شماره 34493 مورخ 1399.02.23 که سهوا بصورت 

بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 134.35 �0
�

3360000  , 1395 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/06 1/99/34632 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-23-1-0-0 50

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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال تعیین و راي شماره 

34493 مورخ 1399.02.23 که سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به 
تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 75 �2
�

3360000  , 1395 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,975,780,800(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال تعیین و راي شماره 34493 مورخ 1399.02.23 که 

سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 196.01 �3
�

3360000  , 1395 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/03/06 1/99/34632 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-23-1-0-0 50

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 5,086,036,800(پنج میلیارد و  هشتاد و  شش میلیون 
و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال تعیین و راي شماره 34493 مورخ 1399.02.23 

که سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می 
گردد.

جریمه 507.26 �3
�

3360000  , 1395 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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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، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 89 مورخ 1394/07/05به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
به همراه زیرزمین با زیر بناي کل 930.8 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 93.89 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 60.85 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 134.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 204.84 مترمربع ( هر طبقه 51.21  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 196.01 -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در زیرزمین به -
سطح 3.61 مترمربع و در همکف به سطح 0.57 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 

سطح 6.96 متر مربع ( هر طبقه 1.74 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.40 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 37.02 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.49  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرزمین ، به سطح 3.77 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 130.28 متر مربع ( تبصره 7) -
به سطح 43.37 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... مورد استفاده 76.75

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون ،  
ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات در همکف و طبقات به مساحت 

184/96 متر مربع ، بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 
1,864,396,800(یک میلیارد و  هشتصد و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  نود و  

شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 184.96 �3
�

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

1399/03/10 1/99/34652 تجدید 
نظر

گلسار-بین 
خ98 و 100
داخل بن 

بست

1-1-10041-33-1-0-0 51

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 467 مورخ 
97/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  873.46 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام اجراي اسکلت و فاقد سربندي می 
باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز 64.90%------------مورد استفاده 81.87 -

اضافه بنا در همکف به سطح 42.36 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 141.68 مترمربع ( هر طبقه  35.42  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 0.92  -

مترمربع (هر طبقه 0.23 مترمربع )عرض راه پله در هر طرف طبق نقشه حداقل 1.10متر است
 .

 رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد -
. رعایت فضاي سبز می گردد ولی رعایت فضاي باز نمی گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
درخواست صدور مجوز حفاري گاز به طول یک متر آسفالت و یک متر خاکی را  ******

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,453,150(شانزده 

میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر میگردد .

جریمه 25 �2
�

329063  , 1385 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/12 1/99/34659 بدوي بلوار استاد 
معین 

پستک 
کوچه  25 
فرعی سوم 

بن بست 
شقایق

1-1-10446-68-1-0-0 52

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 30876 مورخ 99/3/1 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 3,270,886(سه میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  هشتصد و  هشتاد و  شش)  
ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 99.4 �0.1
�

329063  , 1385 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
23,067,316(بیست و  سه میلیون و  شصت و  هفت هزار و  سیصد و  شانزده)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 35.05 �2
�

329063  , 1385 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه یک و نیم اشکوبه برابر فروشنامه عادي  بسطح 110 
مترمربع و داراي  اعیان مسکونی  در حال بهره برداري  با زیربناي کل 134.45مترمربع و کال 

. بدون مجوز می باشد
مصالح بلوك و قدمت سال 1385 می باشد .ضمنا از زیربناي کل بسطح 99.40 مترمربع در 

 . حد تراکم و بسطح 35.05 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
 .  یک واحد کسري پارکینگ دارد

باستناد خط پروژه 11-98/09/20 بسطح 16.33 مترمربع در تعریض بن بست 8 متري قرار 
 . دارد که در آن اعیان واقع گردیده است

 . حالیه تقاضاي مجوز حفاري آب بطول یک متر با پوشش آسفالت  را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره 198692 مورخ 98/10/29 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 79/772/000/000 ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي 
، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 15,954,400,000(پانزده میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 254.97 �0
�

3360000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/12 1/99/34664 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان آذر 

 اندامی

1-1-10278-51-1-0-0 53

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
195,619,200(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 29.11 �2
�

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري 6 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 150 �2
�

3360000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 193 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در یک واحد 
مسکونی به همراه یک باب مغازه با زیر بناي کل 622.03 مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.11 مترمربع -
توسعه تجاري در همکف به سطح 77.57 مترمربع -

احداث تجاري به صورت تبدیل مسکونی در طبقه اول به سطح 114.29 مترمربع -
تبدیل راه پله و اسانسور مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 19.76 مترمربع -

 تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به تجاري در زیرشیروانی به سطح 23.59 مترمربع -
.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 32.56 مترمربع کاهش یافته است
.ضمناً طبقات دوم و سوم مسکونی در اجرا حذف گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

53

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، 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 4 ماده صد از قانون شهرداریها   ، 

با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري جهت احراز سال وقوع 
تخلف و  تعیین ارزش سرقفل ( بر اساس سال وقوع ) وفق مقررات  ،با وصول نظریه 
کارشناسی شماره 231864  مورخ 98.12.22  سال وقوع 1375 و ارزش سرقفلی به 
مبلغ 390.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت 

جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ 78,000,000(هفتاد و  
هشت میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 156.08 �0
�

175000  , 1375
 , 1395

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

1399/03/13 1/99/34667 تجدید 
نظر

خ عرفان 
کوي یخ

1-1-10397-942-1-0-0 54

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 17,500,000(هفده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50 �2
�

175000  , 1375 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 مکان بازدید شده برابرخط عادي (نسقی) یک قطعه زمین بایر حدودا بمساحت 173.50
مترمربع و براساس نقشه برداري ارائه شده عرصه بسطح 155.76 مترمربع بوده که مالک 
نسبت به احداث کارگاه نجاري تبدیل نموده است..مشخصات فنی کارگاه با مصالح فلزي 

:وبلوکی وبا قدمت سال 75 (22سال)بشرح ذیل میباشد
سرویس بهداشتی بسطح 2.35 مترمربع (سال75)-1

محوطه سایبان کارگاه بسطح37.73 مترمربع(سال 95)-2
انبار کارگاه بسطح 35.17مترمربع(سال75)-3

کارگاه نجاري بسطح 69.59 مترمربع (سال75)-4
دفترکارگاه در نیم طبقه بسطح 11.24مترمربع (سال75)-5

با توجه به قدمت بنا وضوابط پارکینگ سال وقوع داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري -6
..تعلق میگردد

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه بشماره 11مورخ97/02/09(576) به خیابان 
..20متري متصل و فاقد عقب نشینی میباشد

/..مراتب جهت صدور دذستور مقتضی ارسال میگردد

54

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه  بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 24982 مورخ 99/2/23 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و اصول بهداشتی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1/5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 883,267,500(هشتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  

شصت و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 189.95 �1.5
�

3100000  , 1395 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/12 1/99/34668 بدوي بلوار 
انصاري 
خیابان 
عرفان 
ترسول 
کوچه 

 بهارستان

1-1-10292-27-1-0-0 55

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 مکان تعرفه شده یکباب خانه و یالئی نسقی   که بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود سه 
سال (تاریخ نصب کنتور برق 1395/12/08 )   احداث شده است عملیات ساختمانی به اتمام 
رسیده  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 111.18 متر مربع و اعیان همکف 
بصورت پیلوت با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا  بمساحت 94.98 متر مربع و طبقه اول با 

احتساب فضائی راه پله  بسطح 94.97 متر مربع که با توچه به کاربري طرح تفصیلی ملک 
فوق  در حریم شهر قرار دارد فاقد طراحی معبر می باشد رعایت پارکینگ می گردد و کل 

بناي احداثی خارج تراکم می باشد  داراي پرونده جاري بشماره 369542 حفاري گاز دارند  
 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  *****************
1/99/34668 مورخ 1399/03/12 مبنی بر جریمه می باشد مراتب با توجه به تصمیم 

 کمیسیون مورخ 1399/04/09 جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

55

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول الی سوم، راي به جریمه به مبلغ 708,876,000
(هفتصد و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 84.39 �2.5
�

3360000  , 1396
 , 1397

�Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/12 1/99/34672 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی - 
بلوك 

ساختمانی
62  گلستان 

2

1-1-10062-2-1-0-0 56

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص احداث طبقه مازاد، راي 
به جریمه به مبلغ 1,286,712,000(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  

هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 127.65 �3
�

3360000  , 1397 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^�

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 157
مورخ1396/10/21 به صورت 3 طبقه روي پیلوت درسه واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

..475.40مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اجراي ستون وسقف طبقه چهارم بوده که مالک بر خالف مفاد 
پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات 1-3 ویک طبقه مازاد به 

:شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 17.69مترمربع-1

 افزایش بنا درطبقات 1-3هرکدام  بسطح 21.62 مترمربع که جمعآ بسطح 64.86مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید در همکف بسطح 0/49مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 0/45مترمربع که -4
جمعآ بسطح 1.35 مترمربع

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 127.65 مترمربع-5
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

56

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
38672 مورخ 1399.03.13 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 83.468.700.000 ریال تعیین و براورد نموده است، 

به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 16,693,740,000(شانزده میلیارد و  ششصد و  نود و  سه 

میلیون و  هفتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 256.78 �0
�

3300000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/20 1/99/34673 بدوي گلسار  
بلوارتوحید 
جنب پست 

برق

1-1-10021-83-1-0-0 57

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 825,000,000(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125 �2
�

3300000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 81مورخ 98/04/15 
به صورت یک طبقه روي پیلوت شامل  یک واحد مسکونی کالً با زیر بناي 155.60 مترمربع 

می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و با 
پوشش صد در صد اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

سربندي و دیوارچینی می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 
:نسبت به پروانه می باشد

 تغییر اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي -
اضافه بنا در همکف به سطح 29.02 مترمربع -

تبدیل کل همکف به 5 باب مغازه  با توجه به افزایش ارتفاع همکف بسطح 99.37 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه  اول بسطح 29.02 مترمربع-

 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري سراسري مغازه ها بسطح 99.37 مترمربع -
. تعداد 5 باب کسري پارکینگ تجاري دارد-

. راه پله تا بام بسطح 14.90 مترمربع حذف شده است -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

57

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

493,950,000(چهارصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار )  ریال صادر و 
اعالم می گردد .

جریمه 77.6 �2.5
�

3300000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/10 1/99/34681 بدوي گلسار بلوار 
سمیه خ 

123 

1-1-10097-26-1-0-0 58

حسب برسی محتویات پرونده با توجه به ابقاء سایبان ، موضوع 2 واحد کسري 
پارکینگ مسکونی منتفی می گردد .

ردتخلف 50 �0
�

3300000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
توسعه بنا به شماره 1/97/498 مورخ 97/12/28 به صورت دو طبقه روي همکف در یک 

.واحد مسکونی و با زیربناي 545.23 مترمربع بوده است
الزم به ذکر است از این مقدار زیربنا در توسعه بنا به سطح 195.35 مترمربع در همکف و به 
سطح 53.30 مترمربع در طبقه اول بناي قدیمی بوده و به سطح 296.58 مترمربع بناي مورد 

.تقاضا جهت توسعه میباشد
مالک برخالف ماهیت پروانه توسعه بنا اقدام به تخریب کل بنا و احداث بناي جدید با  

اسکلت فلزي و به قدمت سال 98 نموده است. شایان ذکر است پروانه توسعه بنا صرفا براي 
.بناي مازاد بر بناي قدیمی صادر میگردد

:حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل میباشد
تخریب خانه قدیمی و احداث بناي جدید به سطح 195.35 مترمربع در همکف و 53.30 -1

مترمربع در طبقه اول (در حد تراکم)
حذف پیلوت و تبدیل آن به فضاي مفید مسکونی به سطح 29.88 مترمربع (خارج تراکم)-2

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.64 مترمربع (خارج تراکم)-3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 18.08 مترمربع (خارج تراکم)-4

اجراي اسکلت فلزي به جاي بتنی-5
احداث بارانداز فلزي در حیاط (در مرحله نصب ستونکها) جهت تامین پارکینگ به سطح -6

25 مترمربع که در صورت تایید آن فاقد کسري پارکینگ و در غیر این صورت داراي دو 
.واحد کسري پارکینگ میباشد

حذف راه پله به بام
از آنجائیکه بناي قدیمی بدون پروانه و در حد تراکم بوده و قدمت آن سال 55 میباشد لذا 
برابر بخشنامه به شماره 34/3/1/8616 مورخ 71/04/28 وزیر محترم کشور (درخصوص 
تسریع و تسهیل در رسیدگی به کار ارباب رجوع ساختمان هاي مسکونی احداثی قبل از 
.تاریخ 66/01/01 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد)، پروانه توسعه بنا صادر گردیده است

باتوجه به نامه به شماره ش ر-229186-1398 مورخ 98/12/15 معاونت محترم شهرسازي و 
معماري آیتم شماره یک بالمانع شمرده گردیده و از جدول تحلیل کمیسیون ماده صد حذف 

.می شود
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 1/99/34560 مورخ 99/02/22 کمیسیون ماده 

.صد جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري در همکف بمساحت 18.02 مترمربع ، باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها  بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 242,188,800(دویست و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  هشتاد 

و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 18.02 �4
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/13 1/99/34683 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
-  بعداز 

فلکه مادر-  
کوچه  6 

متري

1-2-10225-12-1-0-0 59

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 1,300,924,800(یک میلیارد و  سیصد میلیون و  نهصد 
و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 129.06 �3
�

3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y

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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25 �2
�

3360000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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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 احتراماSمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 328 مورخ 1394/12/28 و تمدید 
پروانه شماره 296626 (مدت اعتبار تا تاریخ 1396/12/28 ) طبق بند 21 صورتجلسه مورخ 
1394/03/27 کمیسیون ماده 5 بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بر روي یکباب مغازه فاقد 

بالکن در 2 واحد مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در حد شمال و ایجاد 
بازشو تجاري صرفاS در حد جنوب مجموعاS بازیربناي 250/9 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 17/97 متر مربع-1
توسعه بناي تجاري بمساحت 18/02 متر مربع بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري-2

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 38/90 متر مربع (هر طبقه 19/45 متر مربع )-3
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه سوم بمساحت 40/43 متر مربع -توسعه راه پله و -4

آسانسور بمساحت 8/82 متر مربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 22/94 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
 اعطایی (تبصره 7)

تعداد 4 واحد پارکینگ (3 واحد مسکونی -یکواحد تجاري) مورد نیاز بوده که با توجه به -7
پرداخت عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه تعداد یکواحد کسري 

.پارکینگ مسکونی دارند
سطح اشغال مجاز ( طبق پروانه صادره ) 64/88% -سطح اشغال موجود 76/11% (به کسر راه 

پله)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*********

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد.(ضمناS همانگونه که در گزارش و 
جدول کاربري هاي فوق ذکر گردیده همکف بصورت یکواحد تجاري میباشد.)
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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

باتوجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري ، به موجب نظریه شماره 
231607 مورخ 97/11/30 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 302/925/000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 60,585,000(شصت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. ضمنا با توجه به گزارش کارشناس شهرداري  و سال وقوع 

، کسري پارکینگ اعالمی در راي 23831مورخ 97/2/29 منتفی اعالم می گردد . 

جریمه 40.39 �0
�

297000  , 1382 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯��{�º¯Y�e

1399/03/19 1/99/34685 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار 
 گیالن 155

1-1-10159-3-1-0-0 60

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 360 مورخ 
80/08/19 و پایانکار به شماره 8675 مورخ 82/03/19 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در 2

 واحد مسکونی و بازیربناي 300 مترمربع میباشد، الزم به ذکر است در نقشه هاي زمان 
پایانکار یک واحد مسکونی مورد تایید گردیده و وضع موجود نیز به صورت یک واحد 

مسکونی میباشد.. از بابت تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 40.39 مترمربع و یک 
واحد کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

.کمیسیون ماده صد مورخ 97/02/29 میباشند
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره مورخ مبنی بر بررسی قدمت بناي تبدیلی 

به استحضار میرساند در صورت استناد به شواهد و مدارك ارائه شده از سوي مالک قدمت 
.بنا سال 88 بوده و براین اساس کسري پارکینگ منتفی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
بازگشت به نامه 22861 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع تخلف به 1382 اصالح  ***

.گردید
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 

2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه با 
اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 

3,873,945,600(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  
پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 384.32 �3
�

3360000  , 1393 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/12 1/99/34690 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10431-3-1-0-0 61

با توجه به محتویات پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون 
شهرداري، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان براي کسري ده قطعه 

پارکینگ، راي به اخذ جریمه به مبلغ1,680,000,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد 
میلیون )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 250 �2
�

3360000  , 1393 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت به 
تجاري،توسعه بالکن تجاري،حذف مسکونی و تبدیل به تجاري ضمن نقض راي بدوي،با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش ر-23587 مورخ 98/12/07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
22.521.000.000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 

استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 4,504,200,000(چهار میلیارد و  پانصد و  چهار میلیون و  دویست 

هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 196.19 �0
�

3360000  , 1393 É�Zne�Ä]�Ê¿Â°�»�|uYÁ�¶Ë|^e 1399/03/12 1/99/34690 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10431-3-1-0-0 61
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 507 مورخ 92/12/28
بصورت 3طبقه روي پیلوت و دوطبقه روي یکباب مغازه بازیربناي 400.55مترمربع برابر راي 

..کمیسیون ماده پنج بند 3مورخ 92/09/04 صادرگردیده است
عملیات ساختمانی اجراي نازك کاري  بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 
:.ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 47.18 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به تجاري 89.58 مترمربع-2

کاهش سطح راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 1.88 مترمربع-3
 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 35.47 مترمربع-4

تبدیل مسکونی به بالکن تجاري بسطح 65.90 مترمربع-5
توسعه بناي بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 40.71 مترمربع-6

افزایش بنا در طبقه طبقه دوم بسطح 65.28 مترمربع-7
افزایش بنا در طبقه طبقه سوم بسطح 65.28 مترمربع -8

احداث یک طبقه مازاد  درطبقه چهارم بسطح 155.48 مترمربع-9
توسعه بناي راه پله به بام بسطح 6.09 مترمربع-10

کاهش سطح راه پله به بناي مفید در طبقه اول بسطح 5.24 مترمربع-11
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 6واحد که زیربناي مذکور بمقدار 2.42 -12

مترمربع بوده
 کسري پارکینگ مسکونی بتعداد 6واحد کسري پارکینگ مسکونی-13

کسري پارکینگ تجاري بتعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري  (( باتوجه به تبدیل .-14
پیلوت و پارکینگ به تجاري لذا کلیه کسري پارکینگ مسکونی بتعداد 10 واحد بصورت 

 تجاري تعلق میگردد..))
درهنگام صددور پروانه بمقدار 31.58 مترمربع مشمول تبصره 7سقف تراکم داشته که -15

...باتوجه به راي کمیسیون ماده پنج منتفی میباشد
/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

==================
============

برابر نامه  دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صدو تصمیم شعبه 3 محترم کمیسیون مربوطه 
درخصوص سال وقوع تخلف که توسط کارشناسان رسمی دادگستري به پیوست ارائه شده و 

مورد تائید اعضاي کمیسیون قرار گرفته است لذا براین اساس سال وقوع تخلف اصلح 
میگردد..ا
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي وهاب محسن نژاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات مجاز ( هر طبقه) به 

مساحت 28.02 مترمربع، احداث طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) بمساحت 132.42 
مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.64 

مترمربع و در طبقات ، هرطبقه به مساحت 4.64 مترمربع ، توسعه در زیر شیروانی 
بمساحت 3.47 مترمربع ، و توسعه راه پله به بام 0.45 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 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,656,094,400(دو میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  شش 
میلیون و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 265.98 �3
�

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

1399/03/11 1/99/34692 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان 8

1-1-10541-14-1-0-0 62

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

ZÆË�Y{�Æ��½Â¿Z«

1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/150 مورخ 1397/06/15 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.468/35 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 112/08 متر مربع (هر طبقه 28/02 متر مربع)-1
 احداث طبقه چهارم بمساحت 132/42 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 3/47 متر مربع -توسعه راه پله به بام بمیزان -3
 0/45 متر مربع

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/42 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/64 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 13/92 متر مربع (هر طبقه 4/64 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 75/83

بمساحت 43/45 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 21/16 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
*********

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد.(بروزرسانی)
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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

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 21,937,500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50 �2
�

219375  , 1380 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/11 1/99/34694 بدوي گلسار خ  
130 نبش 
توحید 10

1-1-10202-18-1-0-0 63

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 232 مورخ 
75/7/3  بصورت دو طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 175.3 متر مربع بوده که در مرحله 

فنداسیون داراي گواهی عدم خالف 23083 مورخ 79/9/8  بوده که تا کنون پایانکار دریافت 
ننموده و پروانه فاقد اعتبار می باشد. از بابت افزایش بنا  بسطح 28.45 متر مربع در طبقات 

بصورت کنسول و تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح 55.87 متر مربع و  2 واحد کسري 
پارکینگ داراي راي مورخ 80/10/29 بوده  که در خصوص 28.45 متر مربع و 55.87 متر 
مربع جریمه صادر گردیده و در آن اشاره اي جداگانه اي به عدم رعایت 2 واحد پارکینگ 
نگردیده است. پس از آن مالک از بابت تبدیل مسکونی در همکف به ارایشگاه به مساحت 

41/8 مترمربع و کسري دو واحد پارکینگ داراي راي بدوي مورخ 91/11/24 کمیسیون ماده 
صد بوده که مقرر گردید برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها شهرداري به تکلیف خود 
عمل نماید. لذا با توجه به راي مورخ 80/10/29 و 91/11/24 کمیسیون ماده صد در خصوص 2 
واحد کسري پارکینگ نیاز به استعالم از کمیسیون ماده صد می باشد. در حال حاضر همکف 

بصورت آشپزخانه مورد بهره برداري می باشد. جهت کنترل عقب نشینی ملک در طرح 
تفصیلی جدید نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه می باشد. به استناد خط پروژه 

97/11/14 بسطح 57.06 متر مربع از عرصه در تعریض گذر 12 متري حد جنوب قرار دارد. 
 .مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب دو(2) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 445,134,000(چهارصد و  چهل 

و  پنج میلیون و  یکصد و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.09 �2
�

3100000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/11 1/99/34696 بدوي بلوار دوم  
خرداد جنب 

مجتمع 
پزشکی بهار
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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، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/99 مورخ 1398/04/29 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 444.01 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 13.98 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 54.3 مترمربع ( هر طبقه 27.15 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.09 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 3.04 

متر مربع ( هر طبقه 1.52 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده به طور میانگین  1.20 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 12.64 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.3  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.38 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده 78.42

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

64

.با توجه به جریمه سایبان احداثی و گزارش شهرداري کسري پارکینگ اعالمی منتفی 
می گردد

ردتخلف 25 �3
�

3360000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/11 1/99/34711 بدوي کوي 
فالحتی - 
زمین هاي 
 آزادگان
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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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه (3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 590,176,200(پانصد و 

 نود میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار و  دویست) ریال صادر می گردد

جریمه 59.46 �3
�

1220000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/11 1/99/34711 بدوي کوي 
فالحتی - 
زمین هاي 
 آزادگان

1-2-10363-1-1-0-0 65

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري و شروع 
عملیات نازك کاري  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/317 مورخ 1396/12/28 و 

بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 4 واحد مسکونی و به 
مساحت کلی 523.7 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  

: تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 9.30 مترمربع -1

 . احداث سایبان  در همکف به مساحت 1.43 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.01مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.01مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.01مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.01مترمربع-6
 اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.46مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات به مساحت 4.44 مترمربع . ( همکف به مساحت 0.24 مترمربع و طبقات 

(. به مساحت 4.2 مترمربع ( هر طبقه 1.05مترمربع
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.79 مترمربع-9

در صور تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تاییدسایبان  ، یک واحد  
.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 50.53 درصد و سطح اشغال مجاز 55 
.درصد و سطح اشغال اجرائی 57.78 درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 18,984,000(هجده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.3 �0.5
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/13 1/99/34712 بدوي رشتیان، ك 
47، ك 

ابوذر، بن 
بست نسیم 
، س ستاره

1-2-10230-27-1-0-0 66

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/496 مورخ  97/12/27 با زیر بناي کل  509 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیرمی باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.55 مترمربع که سطح اشغال مجاز 70 در  -1

صد بوده و مورد استفاده 71 درصد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 4.65 مترمربع ( هر  -2

 طبقه 1.55 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 0.1 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.89 
.مربع ( هر طبقه 0.63 متر مربع )که رعایت حداقل عرض 1.10 می گردد

توسعه زیر شیروانی بسطح 0.89 متر مربع -4
احداث انباري بزرگتراز 5 متر مربع 2.22 متر مربع -5

.رعایت پارکینگ گردیده است -6
 .رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است -7

.ضمناً تخلفات صورت گرفته در حد 5 درصد زیر بناي مجاز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ 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

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
293,462,400(دویست و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  

چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 43.67 �2
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/12 1/99/34713 بدوي میدان  
جهاد 

شهرك 
فرهنگیان 
انتهاي خ 
توحید 

سمت راست 
  ك اقاقیا

1-2-10145-671-1-0-0 67

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/99 مورخ 1397/05/21 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 531/92 متر مربع می باشد که 
بدون خالف در مرحله اجراي سقف اول داراي گواهی عدم خالف بشماره 346227 مورخ 
139712/01 می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه 

:برداري تفکیکی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 10.43 متر مربع  -1

افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 31.29 متر مربع ( هر طبقه 10.43 متر  -2
مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.99 مترمربع ( هر طبقه 0.33متر مربع )

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.96 متر مربع -4
کاهش راه پله به بام بسطح 3.66 متر مربع -5

.رعایت پارکینک می گردد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
É�Z¼ »�Á�É�Z��Æ��d¿ÁZ »
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

به مبلغ 154,756,800(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 107.47 �1
�

1440000  , 1391 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/10 1/99/34717 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار خ 
بهارستان 

جنب 
ایستگاه گاز

 

1-1-10648-56-1-0-0 68

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 15,984,000(پانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  

چهار هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 111 �0.1
�

1440000  , 1391 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه دو طبقه در یک واحد مسکونی با 
اسکلت بتنی و آماده  بهره برداري برابر نقشه برداري ارائه شده با زیربناي کل 218.47 

مترمربع بر روي عرصه فاقد سند  بسطح 134.95 مترمربع می باشد که بدون مجوز احداث 
شده است و رعایت پارکینگ می گردد طبقه فوقانی داراي تراس روباز مشرف به پالك مجاور 

است که توسط طلق سایه روشن رفع اشرافیت شده است . با توجه به کاربري مقدار 111 
مترمربع در حد تراکم و مقدار 107.47 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد . برابر خط پروژه 12 

مورخ 98/08/14 و اظهارنظر واحد خط پروژه از حد شمال فاقد عقب نشینی در معبر 18 
متري و با توجه به اینکه ملک فاقد سند رسمی است حد غرب و جنوب فاقد طراحی معبر 

.است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,952,832,000(یک میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد 

و  سی و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 232.48 �2.5
�

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

1399/03/17 1/99/34719 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
شهید 
انصاري 
انتهاي 

فردوسی

1-1-10436-13-1-0-0 69

شهرداري کالنشهر رشت
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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 بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/179 مورخ  97/07/03 با زیر بناي کل  799.38 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 33.77 مترمربع  که سطح اشغال مجاز با  -1

.احتساب راه پله 66.17 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده 82.73 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 148.12 مترمربع (  -2

هر طبقه 37.03 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 8.75 متر مربع و در طبقات اول تا جمعاً به سطح 28.87 
مترمربع  ( طبقات اول الی سوم هرکدام 6.79 متر مربع و طبقه چهارم 8.5 متر مربع ) و 

.رعایت حداقل عرض 1.1 جهت راه پله گردیده است
توسعه زیر شیروانی بسطح 9.51 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع با مابه التفاوت بسطح 3.46 متر مربع -5
.تعداد واحد ها از 5 واحد به 7 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

69

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 ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25 �2
�

1800000  , 1394 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/13 1/99/34757 تجدید 
نظر

حسین آباد 
-خیابان 
منفرد 
دوست 

-کوچه 32

1-2-10344-27-1-0-0 70

شهرداري کالنشهر رشت
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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

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 ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 7852  مورخ 1399.01.30  ارزش سرقفلی به 
مبلغ 3.553.200.000  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 
710,640,000(هفتصد و  ده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 14.1 �0
�

1800000  , 1394 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/13 1/99/34757 تجدید 
نظر

حسین آباد 
-خیابان 
منفرد 
دوست 

-کوچه 32

1-2-10344-27-1-0-0 70

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی به سطح عرصه 138.10 مترمربع که از 
بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 87 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز به سطح 
1.57 مترمربع و انباري به سطح 14.10 مترمربع داراي بالمانع شماره 1/33/2600 مورخ 

1381/03/22می باشد. حالیه متقاضی انباري به سطح 14.10 مترمربع را تبدیل یک باب مغازه 
با قدمت حدود 4 سال نموند. برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. 
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 43748 مورخ 1398/03/21 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 228654 مورخ 98/12/14 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 750/000/000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 150,000,000(یکصد 
و  پنجاه میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 60 �0
�

3100000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y 1399/03/10 1/99/34759 بدوي طالقانی   
جنب پارك 

نیکمرام

1-2-10066-81-1-0-0 71

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25 �2
�

3100000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

شهرداري کالنشهر رشت
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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، به صورت یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 60 مترمربع  به 
انضمام محوطه میباشد که از بابت آن داراي پروانه به شماره 476 مورخ 94/12/27 و گواهی 

 .پایانکار به شماره 342432 مورخ 97/10/10می باشد
حالیه مالک اقدام به دیوارگذاري و تبدیل یک به دو باب مغازه هر یک به سطح 30 مترمربع 

.نموده است. یک واحد کسري پارکینگ دارد
.راه دسترسی یکی از مغازه ها به حیاط مشاعی موقتا مسدود گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

71

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 712,000,000(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100 �2
�

3560000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/11 1/99/34760 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور 

نبش کوچه 
23 
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 583,705,200(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  پنج هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 65.34 �3
�

3560000  , 1397
 , 1398

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

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 ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 226513  مورخ 1398.12.10  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 8.668.200.000  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 
1,733,640,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 87.27 �0
�

3360000  , 1397 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯��{�º¯Y�e
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث  داراي موافقنامه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/11/30 که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 175 مورخ 

1394/10/06 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی به همراه یک باب مغازه به سطح 37 
مترمربع و بالکن در حد 1/3  با زیر بناي کل 400.34 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.40 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 34.32 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 52.95 مترمربع -
توسعه راه پله و آسانسور در طبقه اول به سطح 4.27 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 10.26 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.64 مترمربع  -

به صورت تراس روباز می باشد )
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ( 3  -
کسري پارکینگ دارد که با توجه به پرداخت 1 عدد در زمان پروانه داراي 2 واحد کسري 

پارکینگ می باشد )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 3.83 متر مربع ( تبصره 7) -

.طبقه چهارم در اجرا حذف گردیده است
*****************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 86831 مورخ 1398/05/08 در صورت 
تخریب توسعه تجاري و برگشت به حالت قبل ( زمان پروانه ) الزم به توضیح است با توجه به 
اینکه ستونگذاري و جانمایی راه پله و همچنین ارتفاع مغازه در وضع موجود با رعایت مفاد 

راي کمیسیون ماده 5 عمالً امکان تامین یک عدد پارکینگ می باشد که آن هم توسط مالک 
با توجه به احداث سایبان فلزي متصل به ساختمانی در حیاط مشاعی ( زیر سایه کنسول ) به 

سطح 13 مترمربع  تامین گردیده است. ضمناً در صورت برگشت به حالت پروانه ، کسري 
پارکینگ تجاري منتفی و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت.  مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25 �1.5
�

3300000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/11 1/99/34762 تجدید 
نظر

علی اباد   
سعادت
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در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و ارائه گواهی استحکام 

بنا بشماره 20155 مورخ 1399.02.17وبا  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه 
) با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  514,701,000(پانصد و  

چهارده میلیون و  هفتصد و  یک هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 103.98 �1.5
�

3300000  , 1397 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی داراي پروانه شماره 888 مورخ 1364/08/14 که بابت موارد تخلف داراي رأي 

کمیسیون بدوي بشماره 1/96/21105 مورخ 1396/07/04 همچنین بالمانع شماره 
1/33/312579 مورخ 1396/07/17 از شهرداري بوده

.و طبق خط پروژه شماره 13 مورخ 1396/05/10 فاقد عقب نشینی میباشد 
توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به احداث طبقه مازاد (طبقه 

سوم) بصورت دوبلکس واحد مسکونی طبقه دوم با قدمت سال 97 طبق نقشه برداري ارائه 
شده بمساحت 103/98 متر مربع (مسکونی بمساحت 57/20 متر مربع -راه پله بمساحت 

.5/92 متر مربع -تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 40/86 متر مربع) نموده اند
.با توجه به زیربناي واحد مسکونی طبقه دوم تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 279,950(دویست و  هفتاد و  نه هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 10.18 �0.5
�

55000  , 1364 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/13 1/99/34767 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوي 
حسینی  
وحدت 6 

متري
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و ارائه تعهد نامه محضري در خصوص 

رعایت عقب نشینی بشماره 34569 مورخ 1398.10.22 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
152 رشت ، وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن 

نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 608,245(ششصد و  هشت هزار و  

دویست و  چهل و  پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 110.59 �0.1
�

55000  , 1364 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/13 1/99/34767 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوي 
حسینی  
وحدت 6 

متري

1-1-10346-10-1-0-0 74

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی به 
سطح تقریبی 140 مترمربع بوده که در زمان بازدید مشتمل بر یک باب خانه ویالیی که 

قدمت آن برابر نامه به شماره 130411 مورخ 98/07/22 شرکت توزیع برق سال 64 میباشد و 
از بابت آن مجوزي ارائه نگردید. به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه وضع 

.موجود 172.66 متر مربع میباشد
:برابر نقشه معماري ارائه شده اعیان فاقد مجوز به شرح زیر میباشد

یک باب خانه ویالیی به سطح 117.95 مترمربع ( از این مقدار 110.59 مترمربع در حد تراکم -
و مابقی خارج تراکم )

سرویس بهداشتی جداساز به سطح 2.82 مترمربع-
.سطح اشغال مجاز برابر طرح تفصیلی 70درصد و سطح اشغال موجود 74.66 درصد میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/07/22 به سطح 4.91 مترمربع از عرصه و اعیان 
.در حد شرق در تعریض معبر 6 متري واقع گردیده و از حد غرب فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت احداث بدون مجوز داراي سوابق گزارش غیابی و  راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی 
.بر تخریب میباشد

مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-109889-1398 مورخ 98/06/25 کمیسیون ماده صد 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تتوسعه بالکن تجاري  با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش ر-6988مورخ 98/01/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
1500،000،000ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 

استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 300,000,000(سیصد میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 33.34 �0
�

1100000  , 1393 ��Y��Ì]�É�Zne�¾°·Z]��ËY�§Y
�Zn»�|u

1399/03/12 1/99/34771 بدوي گلسار 
بلوارگیالن 

190 
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با عنایت به آخرین گزارش شهرداري مورخ 99/03/08 مبنی بر  تخریب بارانداز در این 
خصوص کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.

ردتخلف 12.77 �0
�

960000  , 1393 �Z�Y|m�ÉZÀ]�gY|uY
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 360 مترمربع که 
..درخصوص اعیان مسکونی داراي گواهی اعیان بشماره 13230 مورخ 66/03/30 میباشد

که مالک جهت توسعه بناي تجاري داراي پروانه ساختمانی به شماره  16 مورخ  1393/3/21 
بصورت دو باب مغازه و بالکن در حد 1/3 براساس راي کمیسیون ماده پنج مورخ 92/09/18 

.صادر گردیده است
ابعاد مغازه مطابق پروانه 8.95*5.58 و بمساحت 50 متر مربع بوده که حالیه برابر نقشه 
برداري ارائه شده و وضع موجود بصورت 8.25*6.05 با همان مساحت 50 متر مربع می 

..باشد
حالیه داراي افزایش بناي بالکن تجاري بصورت سرتاسري جهت راه دسترسی براي یکباب  -

مغازه (مشاورامالك) بسطح 33.34 متر مربع میباشد.. ((سال وقوع 93))
الزم بذکراست داراي  تغییر در جانمایی بارانداز مطابق نقشه هاي پیوست و مابه التفاوت  -

افزایش سطح بمساحت 12.77 متر مربع میباشد..((سال وقوع 93))
با توجه به اینکه درخواست اولیه پروانه در سال 89 تسلیم شهرداري منطقه گردیده و پس  -
از  چندین بار ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 سرانجام در سال 93 پروانه دریافت نموده ، 

.مشمول ضوابط جدید پارکینگ نمی گردد
و نیز برابر بررسی درخواست هاي ثبت شده جهت پالك ثبتی مورد نظر در خواست پروانه 
بشماره  97787 مورخ 89/3/16  در سیستم یکپارچه شهرداري منطقه مثبوت می باشد.با 

لحاظ قرار دادن ضوابط پارکینگ در زمان درخواست مورخ 89/3/16 و با استناد به بند 
مربوط به زمان اجرا و شمول مصوبه برابر صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/9/18  ، 

..رعایت پارکینگ می گردد
دوباب مغازه داراي فعالیت شغلی آرایشگاه مردانه و مشاور امالك (که داراي بالکن 

..سراتاسري) میباشد
....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد مالک نسبت به تخریب بارانداز پارکینگی برابر تصاویر پیوست   ====
اقدام نمودند و فاقد بارانداز در محوطه حیاط بوده وگزارش فوق در سطر پنجم بند دو گزارش 

..تخلف اصالح میگردد
مراتب جهت استعالم دبیرخانه کمیسیون ماده صد و تصمیم کمیسیون ماده صد و صدور 

..دستور مقتضی میگردد
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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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 

26673 مورخ99/2/27 معادل 26,121,000(بیست و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  
یک هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 66.93 �0
�

65000  , 1364 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/03/11 1/99/34779 بدوي گلسار نواب 
 صفوي

1-1-10302-71-1-0-0 76

در خصوص اضافه بنا بر خالف مدلول پایانکار به لحاظ عدم ضرورت اعمال تبصره یک 
،باستناد تبصره دو قانون شهرداریها باتوجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3  برابر 

ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 222,300(دویست و  بیست و  
دو هزار و  سیصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 1.14 �3
�

65000  , 1364 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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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 ارائه شده توسط متقاضی  داراي  پروانه ساختمانی به شماره 815 مورخ 
1363/08/03 می باشد که به صورت 2/5 طبقه همراه با 2 باب مغازه و پس ازآن داراي اصالح 

 پروانه مورخ 1364/04/31 به صورت 3/5 طبقه
همراه با 2 باب مغازه با زیر بناي کل 497/5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 

: به اتمام رسیده ودر حال بهره برداري است ودرخصوص
 اضافه بنا در همکف و نیم طبقه به سطح 17/09 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 19/28مترمربع ( هر طبقه 9/64 مترمربع )ضمنا  -2
سال وقوع تخلف 1364 ودراي سوابق در واحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 

96/11/28 محکوم به پرداخت جریمه وبراین
اساس براي  آن گواهی عدم خالف بشماره 321093  مورخه 96/12/28 صادرگردیده . حال با  

عنایت به وضع موجود ونقشه برداري ارائه شده از سوي مالک که ممهور به مهر مهندس 
 : نقشه بردار گردیده مجدداS داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در همکف بصورت پیلوت بسطح 1/14  مترمربع -1
  . تبدیل  2/17  مترمربع از پیلوت به تجاري  -2

تبدیل پیلوت درنقشه پروانه به انبار موجود درپشت مغازه که درگزارش عدم خالف  -3
اشاره اي به آن نشده بود  بسطح 64/76  مترمربع  بصورت انبار تجاري   با کد منفی 70 

 . سانتیمتر وبا ارتفاع 1/9 متر  استفاده میگردد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه سطح مغازه با انبار متصل به آن زیر 100 مترمربع می  

باشدفاقد کسري پارکینگ است ضمناS با توجه به تاریخ صدور پروانه  ،   پروانه فوق  خارج از 
 ضوابط نماسازي ودتایل سربندي وضوابط

پارکینگ می باشد . همچنین مغازه از دو باب به یکباب تبدیل گردیده است . حالیه 
 . درخواست صدور گواهی پایانکا رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75 �2
�

3360000  , 1396 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/03/13 1/99/34783 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 179

- نبش 
کوچه 16

1-1-10540-3-1-0-0 77
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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 142,800,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد 
هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 17 �2.5
�

3360000  , 1396 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/13 1/99/34783 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 179

- نبش 
کوچه 16

1-1-10540-3-1-0-0 77

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 168,806,400(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  
هشتصد و  شش هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 100.48 �0.5
�

3360000  , 1396 �duZ�»��Y��Ì]�ZÀ]�Ë���ËY�§Y
�Ä�]Z���Z�Y��]�Ã|��Z��Y

º¯Y�e�¦¬�

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 1,494,576,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 155.15 �3
�

3360000  , 1396 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

در خصوص کسري پارکینگ مسکونی ، 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 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 250 �2
�

3360000  , 1396 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

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 ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 30339  مورخ 1399.02.31 ارزش سرقفلی 
به مبلغ 17.725.300.000  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 
3,545,060,000(سه میلیارد و  پانصد و  چهل و  پنج میلیون و  شصت هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 116.09 �0
�

3360000  , 1396 �Ân»�½Á|]�Ã�Z¤»�gY|uY
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به بازدید میدانی بصورت یک باب ساختمان در 
مرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 321 مورخ 1394/12/27 و 

به صورت 5 طبقه مسکونی بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به انضمام انباري زیر شیروانی 
. و به مساحت کلی 1259.10 مترمربع صادر شده است

حالیه با توجه به ارائه  نقشه برداري  از سوي مالک و با توجه به احداث 3 باب مغازه در 
همکف و با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد داراي بناي مازاد بر تراکم 

: و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 10.57 مترمربع -1

. احداث 3 باب مغازه در پیلوت به مساحت 116.09 مترمربع -2
. احداث سایبان به مساحت 10.80 مترمربع -3

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 22.11 مترمربع -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 17.21 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 17.21 مترمربع -6

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 17.21 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  به مساحت  45.51 مترمربع  که از این مقدار به  -8

.مساحت 28.30 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 3.04 مترمربع  -9

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر به مساحت 11.49 مترمربع -10
( الزم به ذکر است که طبقه ششم  طبق پروانه صادره  بصورت شیروانی بوده که حالیه  

بصورت بام تهرانی  ( مشاع ) که مساحت 159.89 مترمربع تبدیل شده است.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و تبدیل آن به بناي  -11

مفید در همکف و طبقات به مساحت 17 مترمربع می باشد.( 5.15 مترمربع در همکف و 
11.85 مترمربع در طبقات .( طبقه اول تا چهارم  2.64 مترمربع  و طبقه پنجم 1.29 مترمربع 

((
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان پروانه به مساحت 100.48  -11

.مترمربع می باشد که حالیه به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
با توجه به احداث سه باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و همچنین با  -12

توجه به احداث 5 واحد مسکونی باالي  180 مترمربع نیاز به تامین 10 واحد پارکینگ 
مسکونی می باشد که حالیه با توجه به احداث سایبان تنها 5 واحد پارکینگ مسکونی تامین 
گردیده است که در صورت تایید سایبان و ابقاء آن توسط اعضاء محترم کمسیون ماده صد ، 
5 واحد کسري پارکینگ مسکونی و در صورت عدم ابقاء ، 10 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
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.تعلق می گیرد
.تعریف شده است S211 کاربري زمین در طرح تفصیلی جدید بصورت

الزم به ذکر است که با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/31356 مورخ 
1398/08/12 وتحت عنوان : با فرض اعاده تجاري همکف به وضعیت پروانه ساختمانی صادره 

.، وضعیت کسري پارکینگ بررسی و جهت اخذ تصمیم به کمیسیون اعالم گردد
با توجه به بررسی نقشه هاي اجرائی معماري  در صورت اعاده تجاري به وضعیت پروانه 

. ساختمانی صادره ، دو واحد پارکینگ مسکونی  دیگر نیز اضافه می گردد
الزم به ذکر است که باتوجه به راي تجدید نظر به شماره 1/99/34783 مورخ 1399/03/13  ، 

 باتوجه به ردیف  6 ( مساحت کسري پارکینگ ) به تعداد 10 واحد  کسري پارکینگ 
مسکونی جریمه شده است که با توجه به اینکه مساحت سایبان در ردیف 3  تبدیل به 

جریمه شده است حالیه 10 واحد کسري پارکینگ منتفی و با توجه به بند 12 گزارش فوق 
((.الذکر ، داراي پنج واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 36362 مورخ 99/3/11 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 252,900(دویست و  پنجاه و  دو هزار و  نهصد)  ریال صادر و اعالم می گردد . 

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 50.58 �0.1
�

50000  , 1367 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/19 1/99/34798 بدوي بلوار 
شهداي 

گمنام سیاه 
اسطلخ 

کوچه 78
نبش کوچه 

 ستاره

1-2-10145-721-1-0-0 78

شهرداري کالنشهر رشت
É�Z¼ »�Á�É�Z��Æ��d¿ÁZ »
|��Ã{Z»�½ÂÌ�Ì¼¯�Ä¿Zy�Ì]{
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
 بمساحت 156 متر مربع

که وضع موجود بصورت یک قطعه زمین بمساحت 156/43 متر مربع (طبق نقشه برداري) 
مشتمل بر یکباب خانه ویالیی با زیربناي 50/58 متر مربع با قدمت حدود 31 سال (تاریخ 

.نصب کنتور برق 1367) که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده است
سطح اشغال موجود 32/33% -سطح اشغال مجاز 75% (کل زیربنا داخل تراکم) و

جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1398/10/14 بمساحت 
68/31 متر مربع در تعریض معبر 90 متري آتی و پخ دو گذر قرار دارد.(بمساحت 17/85 متر 

مربع از عیان)
حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 3 متر با پوشش آسفالت جهت انشعاب آب را 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

78

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع 
امر به هیات کارشناسان رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 36253 

مورخ 99/3/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و 
ایستایی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 6,114,000(شش میلیون و  یکصد و  چهارده هزار )  ریال صادر 

و اعالم میگردد . 

جریمه 50.95 �1.5
�

80000  , 1371 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/17 1/99/34799 تجدید 
نظر

گلسار 
پستک  21

1-1-10182-18-1-0-0 79

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 563,600(پانصد و  شصت و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 70.45 �0.1
�

80000  , 1371 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 بصورت یک باب خانه یک و نیم اشکوبه خالف ساز بر روي عرصه 
. فاقد سند داراي سوابق گزارش غیابی از ناحیه می باشد

طبق نقشه هاي ارائه شده از سوي متقاضی مساحت عرصه 126.91 مترمربع و زیربناي کل 
. مشتمل بر سرویس جداساز 121.40مترمربع است

 . مصالح ساختمان بلوکی و قدمت آن سال 1371 می باشد
باستناد خط پروژه 11-98/04/31 و برابر طرح تفصیلی بسطح حدود 35 مترمربع از عرصه در 

  .تعریض بن بست 8 متري اصالحی قرار دارد
طبق ضوابط جاري بسطح 70.45 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 50.95 مازاد بر تراکم 

. می باشد
مراتب با توجه به درخواست متقاضی  و راي قلع غیابی کمیسون ماده صد جهت صدور 

 . دستورات بعدي تقدیم می گردد

79

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی و نظریه کارشناسی به شماره 32889 مورخ 99/03/06مبنی بر تایید استحکام 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص بناي مازاد بر تراکم، راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 17,928,000(هفده میلیون و  

نهصد و  بیست و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 99.6 �2
�

90000  , 1373 �¶yY{�ÄËZa�º¯Y�e�]�{Y�Z»�ÉZÀ]
��{��Ê¸Ì�¨e�s����Zn»�º¯Y�e

Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/03/19 1/99/34800 بدوي خیابان 
شمسی 

پور-کوچه 
بنفشه

1-2-10493-114-1-0-0 80

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16.8 90000  , 1373 ÊÀÌ�¿�\¬��dËZ���¹|�

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 بصورت  ششدانگ یکباب خانه برابر سند مفروزي 
صادره سال 82  بمساحت عرصه 71/10 مترمربع  و با پوشش 100% داراي زیربناي مسکونی 

همکف حدود  42/6  مترمربع و پارکینگ 28/50 مترمربع
و نیم طبقه نیز 28/50 مترمربع کال بصورت یکواحد مسکونی با نوع مصالح بلوکی وبرابر  

تاریخ نصب کنتور برق با  قدمت سال 1373  میباشد که بدون مجوز احداث گردیده همچنین 
 برابر خط پروژه  شماره 13 مورخه 98/12/21 کوچه حد شمال

بصورت 8 متري وکوچه حد غرب بصورت بن بست 6 متري مجموعاS بسطح 16/8  مترمربع 
داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن  میباشدهمچنین با توجه به عرصه کمتر از 

 75 مترمربع کل بناي احداثی مازاد برتراکم ورعایت یکواحد
پارکینگ گردیده است حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد  مراتب جهت دستور 

.تقدیم میگردد

80

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مسکونی همکف و طبقات و 
یک طبقه مازاد  با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت 

جریمه بمبلغ 2,914,862,400(دو میلیارد و  نهصد و  چهارده میلیون و  هشتصد و  
شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 294.83 �3
�

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

1399/03/13 1/99/34802 تجدید 
نظر

گلسار -  
142 ادامه 
  12متري

1-1-10058-571-1-0-0 81

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/303 مورخ 1397/10/13 و 
اصالح پروانه شماره 347613 مورخ 1398/04/30 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با زیربناي 550/45 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 112/44 متر مربع (هر طبقه 28/11 متر مربع  -1
(

احداث طبقه چهارم بمساحت 156/61 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
توسعه زیرشیروانی بمساحت 11/92 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 7/92 متر مربع -3

-توسعه راه پله و راهرو بمیزان 4 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/86 متر مربع (هر طبقه 4/62 -5
متر مربع )

.کسري پارکینگ ندارند
بمساحت 35/61 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 88/48

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

81

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص بناي مازاد بر مدلول 

پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,376,844,000
(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار )  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 163.91 �2.5
�

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

1399/03/19 1/99/34810 بدوي علی آباد   
طاعتی

1-2-10493-104-1-0-0 82

درخصوص افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش 
بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده 

صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف �0
�

3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 141مورخ 98/06/07 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي  796.70 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 
و سربندي می باشد و با توجه به نقشه  معماري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي 

:ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز65.04 % ---------- مورد استفاده 78.47 -

  اضافه بنا در همکف به سطح 33.59 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 15.56 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح  112.23 مترمربع ( هر طبقه 37.41  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 2.53  -
مترمربع (ضمنا عرض راه پله طبق نقشه 1.10 متر در هر طرف می باشد . )

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 8 واحد  که طبق نقشه  تا این مرحله رعایت  -
 .پارکینگ می گردد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
الزم به ذکر است که پارکینگ ها در زمان تکمیل ساختمان نیاز به جانمایی عملی  *****

. دارد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بوزرسانی گزارش و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

82

در خصوص اعتراض شهرداري نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت اضافه بناي همکف به مساحت 2.7 مترمربع و اضافه بناي طبقات اول 

تا سوم، هر یک به مساحت 4.1 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن  و با توجه به بازدید میدانی به عمل آمده، 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 100,800,000(یکصد میلیون و  هشتصد هزار ) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 15 �2
�

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

1399/03/25 1/99/34824 تجدید 
نظر

یلوار رجائی 
  بن بست 

46

1-2-10100-60-1-0-0 83

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان 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 اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/233مورخ 97/08/03 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 526.52 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.70 مترمربع -1

اضافه بنا (به صورت کنسول در حیاط) در طبقات اول تا سوم به سطح  12.30متر مربع  -2
(هر طبقه 4.10 مترمربع)

داراي پرونده شکایت از سوي همسایه شرقی با توجه به پیشروي کنسول نسبت ملک مجاور 
.میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-131737 مورخ 98/07/ 23 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مبنی بر عدم امکان اجراي تخریب طبقه چهارم و نظریه کارشناسی به 
شماره ش ر-192345-98/10/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر تأیید 

استحکام بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 839,914,000(هشتصد و  سی و  نه میلیون و  

نهصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 135.47 �2
�

3100000  , 1395 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/03/21 1/99/34828 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك  
  بهشتی 15

1-1-10377-272-1-0-0 84

در خصوص سایر تخلفات، با توجه به عدم نقض راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به 
شماره 1/96/20425 مورخ 96/04/20 از سوي دیوان عدالت اداري، این کمیسیون با 

تکلیفی مواجه نمی باشد.

سایر 253.48 �0
�

3100000  , 1395 �|��{�60��Y�k�Zy�ÉÁ��Ìa
¾Ì»��µÂ�
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 233 مورخ 1394/12/04 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 404/9 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی ) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
:طبق سوابق داراي موارد تخلف بصورت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 39/57 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 118/71 متر مربع (هر طبقه 39/57 متر مربع )-2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بمساحت 135/47 متر مربع-3

احداث انباري در زیر شیروانی بمساحت 39/35 متر مربع -4
توضیح اینکه مساحت انباري هاي احداثی (4 واحد) بیش از 5 متر مربع میباشد.(انباري بیش 

از 5 متر مربع 19/35 متر مربع)
عدم رعایت ابعاد پاسیو (الزم به ذکر است که نقشه هاي زمان پروانه فاقد پاسیو بوده)-5

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 55/85 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم -6
.دارند

افزایش تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی-7
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.(فاقد کف سازي همچنین درب هاي سواره رو نصب 

نگردیده است.)
(توضیح اینکه پارکینگ شماره 3 پس از اجراي کف سازي و اتمام عملیات توسط پارك عملی 

قابل بررسی مجدد خواهد بود.)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/20425 مورخ 1396/04/20 
که بابت اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 و احداث انباري در زیرشیروانی همچنین اضافه 
بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی مجموعاS بمساحت 253/48 متر 
مربع مبنی به جریمه و بابت احداث طبقه مازاد محکوم به تخریب میباشند همچنین داراي 

رأي دیوان بشماره 9609970903303673 مورخ 1396/10/19 مبنی بر تأیید رأي تجدید نظر 
.شهرداري میباشند

ضمناS طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 1395-97 مورخ 1397/05/11 با توجه 
به بررسی بعمل آمده بودن اینگونه ساختمان ها از نبودن آنها مثمر به ثمرتر بوده و تخریب 
.قسمتی از یک ساختمان آنهم در ارتباط با سازه عواقب جبران ناپذیري دربر خواهد داشت

.مراتب با توجه به درخواست بروزرسانی بحضور تقدیم میگردد

84

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

ZÆË�Y{�Æ��½Â¿Z«

1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100
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وقوع 
تخلف

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

در خصوص تجاري در همکف راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,419,200(دو میلیون و  

چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 18. �4
�

3360000  , 1398 É�Zne�ÉZÀ]�Ä �Âe 1399/03/21 1/99/34832 تجدید 
نظر

کوي  
حسینی  

مسجد

1-1-10358-54-1-0-0 85

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت احداث سایه 
بان در حیاط خلوت به مساحت 5.03 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز همکف و 
طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 1.82 مترمربع، توسعه همزمان ساز طبقه 
چهارم به مساحت 1.83 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2.33 

مترمربع، احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی به مساحت 11.19 مترمربع، احداث راهرو 
در زیرشیروانی به مساحت 10.51 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 
گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض 

با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 
ضریب جریمه از  3  به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

234,974,000(دویست و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 38.17 �2
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی نسقی به شماره 227 مورخ 
1391/06/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 382.9 متر 

 مربع
که درخصوص افزایش بنا در همکف وطبقات و احداث یک باب مغازه در همکمف ازبابت 

گزارش تخلف ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و دریافت  راي کمسیون ماده صد و سوابق پرداخت تخلفات  

..و دریافت عدم خالفی بشماره 179144 مورخ 98/09/05  میباشد
:حالیه مالک مجددا نسبت به تخلف ساختمانی و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است

احداث سایبان در همکف در حیاط خلوت بسخط 5.03 مترمربع (عدم رعایت عرض دو متر  -
حیاط خلوت در همکف)

افازیش بنا در همکف بصورت همزمانساز بمقدار 1/82 مترمربع -
توسعه زیربناي تجالري در همکف  بسطح 0/18 مترمربع -

توسعه بنا همزمانسازدر طبقات 1-3 هرکدام بسطح 1.82 مترمربع که جمعآ بسطح 5.46  -
 مترمربع

 توسعه بنا  همزمانساز در طبقه 4  بسطح 1.83 مترمربع  -
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/21 مترمربع -

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/53 مترمربع که  -
جمعآ بسطح 2/12 مترمربع

 احداث 4باب  انباري در زیرشیروانی بسطح 11.19 مترمربع -
 احداث راهرو در زیرشیروانی بسطح 10.51 مترمربع -
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,627,920,000(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  هفت میلیون و  
نهصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193.8 �2.5
�

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

1399/03/27 1/99/34838 بدوي دیلمان  
شهرك امام 

علی ك 
فرعی

1-1-10280-1211-1-0-0 86
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وقوع 
تخلف

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

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از چهاربه هشت  واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف �0
�

3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y 1399/03/27 1/99/34838 بدوي دیلمان  
شهرك امام 
علی ك فرع

1-1-10280-1211-1-0-0 86

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/235 مورخ 1396/12/28 و اصالح پروانه به شماره 

346859 مورخ 1397/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
988.57 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 18.01 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 54.03 مترمربع ( هر طبقه 18.01 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 115.42 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 97.41  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 0.62 متر مربع و طبقه چهارم به سطح 

2.37 مترمربع ( جمع کل طبقات به سطح  4.23 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.15 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 0.3 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.11 مترمربع  -

داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 0.3 مترمربع در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده و 
.مابقی به سطح 1.81 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ گردیده است

افزایش تعداد  واحد از 4 به 8 واحد -
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 75% ...................... سطح اشغال استفاده شده 81.65

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
سایر سایر 236.81 3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]

Ä�Â]�»�É�]�Z¯
1399/03/24 1/99/34839 بدوي طالقانی   

نوري
1-2-10036-30-1-0-0 87
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      1/9/475    مورخه  
    97/12/27        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  در 3   واحد مسکونی بازیربناي 

 کل 522/5   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  سقف آخر    است وتا این مرحله برابر نقشه 

 < برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  19/21    مترمربع که از مقدار فوق بسطح    -1

 .  4/7مازاد برسطح اشغال وبسطح   14/51  مترمربع درحد سطح اشغال می باشد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات مجاز اول الی سوم  بسطح   55/77  مترمربع (  -2

 هرطبقه   18/59   مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه چهارم بسطح 136/17  مربع  -3
. توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 70% باضافه 10% تراکم تشویقی عقب نشینی 80

 . %%  مورد استفاده 82/8
 .%تراکم طبقات 210% باضافه 30% تراکم تشویقی عقب نشینی 240%  مورد استفاده 329/88

باتوجه به افزایش بنا وافزایش یک طبقه وافزایش واحدها از 3 واحد به 4 واحد به ازاي  -4
 . هرواحد 14 مترمربع  فضاي باز  بسطح 27/06مترمربع نمی گردد

با توجه به تغییرات ایجاد شده در انباریها ونصب درب  براساس پروانه براي 4 واحد  -5
 .   . مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ میگردد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 0/66  مترمربع ( هرطبقه  -6
 . 0/22 مترمربع )  ضمناS زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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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

در خصوص اعتراض شهرداري 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 ، اعضا کمیسیون تجدیدنظر راساS مبادرت به بازدید میدانی از ملک 

نموده و با توجه به اتمام عملیات ساختمانی و  همباد بودن با ساختمانهاي مجاور 
ضرورت قلع محرزنگردید ، لذا راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ،  ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 3,475,425,600(سه میلیارد و  
چهارصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد)  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 346.82 �3
�

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

1399/03/20 1/99/34844 تجدید 
نظر

گلسار 
بلواراستادم
عین  16بن 
بست6متري
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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، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/312 مورخ 1397/10/18 به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 509.66 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 39.49 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 138 مترمربع ( هر طبقه 46 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.75 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.85 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.73 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 2.5 متر مربع بدلیل احداث 2 عدد 
انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

.است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت  -

.عوارض درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70 % ......................سطح اشغال استفاده شده  85.59
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم طاهره رهنما  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف ودر طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 33.37 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه 
به مساحت 0.49 مترمربع ، انباري مازاد بر پنج مترمربع  بمساحت 2.36 مترمربع ، 

توسعه راه پله به بام بمساحت 6.96 مترمربع و احداث اتاق در زیر شیروانی بمساحت 
20 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,369,824,000(یک میلیارد 
و  سیصد و  شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 164.76 �2.5
�
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/198 مورخ 1397/07/11 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با 
.زیربناي 570/47 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 133/48 متر مربع (هر طبقه 33/37 متر -1

مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 1/96 متر مربع -2

(هر طبقه 0/49 متر مربع)
((عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر))

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/36 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3
مربع در همکف

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
توسعه راه پله به بام بمساحت 6/96 متر مربع - احداث اتاق تأسیسات در زیرشیروانی -4

بمساحت 20 متر مربع
%سطح اشغال مجاز 55% - سطح اشغال موجود 71/35

بمساحت 1/90 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 3/33 متر مربع کسري حد 
.نصاب فضاي سبز دارند

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از باببا توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 

ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 551,385,600(پانصد و  
پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. ت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 551,385,600(پانصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  

پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.13 �2
�
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 بست ناصح
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکت و سقف و فاقد 
سربندي که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/291 مورخ 1398/10/12 و بصورت 3 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 583.5 
مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر 

: می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت  17.88  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  21.38  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت  21.38  مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت  21.38  مترمربع -4

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع درهمکف به مساحت 0.11 مترمربع-5
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.09 درصد و سطح اشغال مجاز  65.25 

.درصد و سطح اشغال اجرائی  75.05 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970903305244 مورخ 1397/12/01 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که طی 
نظریه شماره 145893 مورخ 98/8/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، 
بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار نمی گیرد که با ابالغ نظریه کارشناسی به مالک 

و اعتراض وي مراتب به هیات کارشناسی ارجاع که طی نظریه شماره 30901  مورخ 
99/3/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، با استدالل صورت گرفته اصول فنی ، 
بهداشتی و سطح اشغال ، تطابق کاربري مورد تایید قرار میگیرد ، لذا با توجه به 

تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کابري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد که مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض راي بدوي ، راي 

به جریمه معادل 3 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1393 نسبت کلیه تخلفات 
به مساحت 676.8 متر مربع به مبلغ 6,769,164,000(شش میلیارد و  هفتصد و  شصت 
و  نه میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره 
قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت 

اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 676.8 �3
�
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 مجدد

علی اباد  
جنب بانک 

صادرات 
انتهاي ك 

الهیاري-سم
ت راست

1-2-10206-81-1-0-0 91

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ضمن نقض راي بدوي ، راي 

به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  222,936,000(دویست و  
بیست و  دو میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 132.7 �0.5
�
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
((ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 91 مورخ  92/04/24 به صورت 4  

طبقه و زیر شیروانی در 12 واحد مسکونی با زیر بناي 1210 مترمربع می باشد. عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت گزارش اولیه به صورت حدودي ( با توجه به شاکی 

: داشتن پرونده ) به شرح ذیل
خارج از عمق 60% به طول 7.6 متر /--

افزایش بنا در همکف به سطح 125 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم  به سطح 500 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--

احداث یک طبقه مازاد به سطح 354.70 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--
اجراي سقف با مصالح پلی استایرن و تیرچه بجاي تیرچه و بلوك /--

132.70مترمربع ------------------تبصره 7 /--
.داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ  1393/07/19 مبنی بر تخریب بنا می باشد

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

حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 84.27 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح  270.57 مترمربع ( هر طبقه 90.19  -2

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 122.19 متر مربع ( که از این مقدار به سطح 32 متر  -3

مربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم می باشد)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 171.98 متر مربع در طبقه پنجم که قسمتی از آن به  -4
سطح 86.07 متر مربع به صورت دوبلکس با واحد شماره 10 در طبقه چهارم بوده و نیز  به 
سطح 85.91 متر مربع آن تبدیل بام شیروانی به تراس روباز که با راه دسترسی از واحد 

احداثی مذکور می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.22 مترمربع و  -5

طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.88 متر مربع ( هر طبقه 1.22 مترمربع )
توسعه بنا به صورت افزایش سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 21.69 متر مربع که  -6
قسمتی از آن کاهش سطح راه پله به بام و افزودن به بناي انباري در زیر شیروانی می باشد

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 12 به 11واحد -7
در زمان صدور پروانه به سطح 132.70 متر مربع از خارج از تراکم استفاده نمودند. (  -8
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تبصره 7 )
سازه اجرایی از همکف الی طبقه چهارم به صورت اسکلت بتنی و طبقه پنجم به صورت  -9

اسکلت فلزي اجرا گردیده است
داراي مابه التفاوت مازاد بر مساحت انباري مجاز در زیر شیروانی ( 5 متر مربع ) به سطح  -10

17.79 متر مربع می باشد که در بند 6 (توسعه انباري ) لحاظ گردیده است.))
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

مراتب با توجه به رأي دیوان عدالت اداري بشماره 9709970903305244 مورخ 1397/12/01
 و تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 1/98/21619 مورخ 1398/04/18 جهت بروزرسانی 

.گزارش بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 

شماره 9809970902806035 مورخ 1398/11/07 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع به کارشناس رسمی دادگستري جهت 

بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ارجاع می گردد که طی نظریه شماره 
33707 مورخ 99/3/7 ثبت اتوماسیون شهرداري اصول فنی ، بهداشتی مورد تایید 

قرار می گیرد که این نظریه با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضه نیز انطباق داشته و 
مصون از اعتراض باقی می ماند لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 

راي به جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات 
به مساحت 52/01 متر مربع به مبلغ 436,884,000(چهارصد و  سی و  شش میلیون و  

هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، 
چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري 

قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 52.01 �2.5
�
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي ستون هاي طبقه 
اول داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/295 مورخ 97/09/28 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 528.35 مترمربع 
میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 23.35 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.36 مترمربع (که از این مقدار 1.70 مترمربع عدم -2
رعایت پخ در طبقات میباشد.)

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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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

با توجه به نامه شماره ش ر - 32276 مورخ 1399/03/03 شهرداري مبنی بر سهو قلم 
در عدم درج مبلغ جریمه در راي شماره 1/99/34540 مورخ 1399/02/22 صادره از 
ناحیه این کمیسیون با توجه به مفاد نامه و مالحظه سوابق ، ضمن پذیرش به تجویز 

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ جریمه در بند 2 راي بدوي به شماره 
1/98/34116 مورخ 1398/12/17 مبلغ 5,285,851,200(پنج میلیارد و  دویست و  

هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال , با حفظ مفاد 
سایر مندرجات در راي بدوي اصالح و عینا تایید میگردد . ضمنا تسلیم رونوشت راي 

اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است .

جریمه 524.39 �3
�
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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 احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/370 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاS با 

.زیربناي 1130/84 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 208/08 متر مربع (هر طبقه 104/04 متر مربع)-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 286/16 متر مربع (هر طبقه 71/54 متر مربع )-2

احداث طبق ششم  (به کسر راه پله پروانه ) بمساحت 218/02 متر مربع همچنین تبدیل -3
راه پله به مسکونی بمساحت 7/71 متر مربع مجموعاS بعنوان طبقه مازاد

(توضیح اینکه قسمتی از زیربناي فوق بمساحت 54/06 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف 
اختصاصی میباشد.)

حذف انباري در زیرشیروانی همچنین کاهش مساحت راه پله و راهرو بمساحت 14/37  -4
متر مربع

توضیح اینکه بام اجرا شده قسمتی بصورت تخت (بام تهرانی) بمساحت 50/96 متر مربع و 
.مابقی بصورت شیروانی میباشد

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/60 متر مربع و -5
طبقات بمساحت 27/55 متر مربع (هر طبقه 5/51 متر مربع )

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 50% -سطح اشغال موجود 83/31

بمساحت 64/37 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 
.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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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 ملک شاکی : یکباب ساختمان داراي پروانه و پایانکار که به استناد آن خالف و عقب نشینی 
.ندارد

ملک متشاکی : یک باب ساختمان در حال احداث و در مرحله میلگرد هاي انتظار ستون 
طبقه ششم که داراي پروانه ساختمانی به شماره 287 مورخ 94/12/22 به صورت 5 طبقه 

برروي پیلوت در 5 واحد مسکونی و انباري در زیر شیروانی با زیربناي کل 1257.75 مترمربع 
.صادر گردیده است

با توجه به بازدید میدانی از بیرون ساختمان داراي تخلفات و اضافه بناي تقریبی و به شرح 
:زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت تقریبی  20 مترمربع -1
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  اول  به مساحت تقریبی 20 مترمربع  -2
. بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم به مساحت تقریبی 20 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  سوم  به مساحت تقریبی 20 مترمربع -4

. بناي مازاد برتراکم درطبقه  چهارم به مساحت تقریبی 20 مترمربع -5
بناي مازاد برتراکم در طبقه پنجم  به مساحت تقریبی 45.65  مترمربع  که از این مقدار   -6
.به مساحت 25.65 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب ساز در طبقه پنجم می باشد

داراي بناي مازاد برتراکم طبق تبصره ماده 7 به مساحت 195.15 مترمربع در زمان صدور  -7
.پروانه می باشد که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا پس از دیوار چینی و نصب درب سواره رو قابل بررسی می 
.باشد

مورد شکایت :  همسایه حد شمالی نسبت به افزایش ارتفاع ساختمان و احداث طبقه مازاد 
احتمالی ( در مرحله میلگرد هاي انتظار ستون طبقه ششم) معترض بوده و همچنین نسبت 

. به عدم نور گیري مناسب ساختمان نیز معترض می باشند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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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

در خصوص اعتراض 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 به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  ،برابر بند19

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 در خصوص تراکم 
اعطایی ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2 برابر ارزش معامالتی به 

پرداخت جریمه به مبلغ  1,619,116,800(یک میلیارد و  ششصد و  نوزده میلیون و  
یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 240.94 �2
�
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح  اضافه بنا در طبقه اول به 

مساحت 22.87 مترمربع، اضافه بنا در طبقات  سوم تا پنجم (هر طبقه) به مساحت 
46.02مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید ( در هرطبقه)  به 
مساحت 1.47 مترمربع و احداث طبقه مازاد ( طبقه ششم) به مساحت 258.32 
مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد  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 جریمه به مبلغ 4,271,500,800
(چهار میلیارد و  دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد هزار و  هشتصد) ریال  

تائید و استوار میگردد

جریمه 423.76 �3
�
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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 مکان بازدید شده ساختمان  ساختمان در حال شروع سفت کاري که  داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 359 مورخ 27/12/94 و تمدید پروانه به شماره  36589 مورخ 96/12/22

.. بصورت 5 طبقه  روي پیلوت با زیربناي 1341.35مترمربع در 5 واحد مسکونی می باشد
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/26225 مورخ 97/08/01  مبنی بر جریمه در  

.طبقات همکف و اول و دوم می باشد
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي 

:تخلفات جدید و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز درهمکف بسطح 0.1 مترمربع-1
  .  بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول بسطح 22.87 مترمربع-2
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم بسطح 46.02 مترمربع-3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم بسطح 46.02 مترمربع-4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم بسطح 46.02 مترمربع-5

. احداث طبقه اول  مازاد در طبقه ششم بسطح 258.32 مترمربع -6
. احداث طبقه دوم مازاد در طبقه هفتم بسطح 224.95 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
درطبقات سوم و چهارم و پنجم  هرکدام  بسطح  1.47 مترمربع که جمعا بسطح 4.41 

.مترمربع می باشد
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت  -9

.240.94 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.حداقل عرض راه پله 1.1 متر رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد و سطح اشغال مورد استفاده زمان صدور 
.پروانه 53.41 درصد و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می باشد

الزم به ذکر است که طبقات ششم و هفتم بصورت دوبلکس و در یک واحد مسکونی می 
.باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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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

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می 
گردد.لذا با توجه به اعاده به وضع قبل طبقه مازاد ، افزایش واحد ازچهار به هشت 

واحد پذیرفته می گردد . 

ردتخلف �0
�

3360000  , 1396 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y 1399/03/24 1/99/34931 بدوي گلسار خ  
126 ك 
سبزینه 
 چهار
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,907,496,000(یک میلیارد و  نهصد و  هفت میلیون و  چهارصد و  
نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193 �3
�

3360000  , 1396 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

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

ZÆË�Y{�Æ��½Â¿Z«

1399/05/04تاریخ گزارش:

10:55زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 397 مورخ 
1394/12/27و تمدید پروانه 1396/12/28 با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 141.19
متر مربع و با رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم  بصورت چهار  طبقه روي پیلوت با 
زیربناي 852.70 متر مربع در چهار واحد مسکونی صادر شده که قبآل در حد قالب بندي 
ستون طبقه اول بابت اضافه بنا در همکف یسطح 53.87 متر مربع و اضافه در طبقه اول 

بسطح 53.87 متر مربع و سقف تراکم اعطائی زمان صدور پروانه (تبصره 7 ) بسطح 141.19 
متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/07/17 مبنی بر جریمه می باشد  

حالیه  عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
 اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف با احتساب احداث سایبان در حیاط خلوت  جهت تامین پارکینگ  -1
 بسطح حدود 4.21 متر مربع

 کاهش  بنا در طبقه اول بسطح 1.2 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم الی سوم 105.34 متر مربع (هر طبقه  بسطح حدود  52.67متر  -3

مربع )
اضافه بنا در طبقه  چهارم بسطح حدود  75.37 متر مربع که از این مقدار بسطح  22.7  -4

 متر مربع بدلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم  بسطح حدود  -5

 221.07 متر مربع
 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 47.33 متر مربع-6

اضافه بنا بصورت احداث  پنج باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در همکف بسطح 5.27 متر -7
مربع و همچنین احداث  پنج باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 25.09 
 متر مربع در مجموع داراي انباري مازاد بر پنج متر مربع بسطح 30.36 متر مربع  می باشند
اضافه بناي ناشی از  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع بسطح  -8

 (2.81متر مربع ( 0.66+0.17*4
تعداد واحدهاي مسکونی از چهار واحد به 10 واحد افزایش یافته است  با توجه به جلسه  -9

کارگروه فنی مورخ 1397/12/26 که پیوست می باشد با اخذ عوارض درآمدي جهت دو جفت 
پارکینگ تزاحمی تعداد نه واحد پارکینگ  مورد تائید می باشد لذا تعداد یک واحد کسري 

پارکینگ دارد
درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 

 .1399/03/19جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
بابت موارد فوق نیز داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/99/34931 مورخ 
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1399/03/24 می باشد تقاضاي صدور راي تجدید نظر را دارند  مراتب  جهت دستور بعدي 
 تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
319,154,000(سیصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 35.86 �2.5
�

3560000  , 1396 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

1399/03/25 1/99/34941 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ78
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی وبا توجه به نظریه کارشناسی شماره 
181632 مورخ 1398.10.07 ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 68,280,800(شصت و  
هشت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 9.59 �2
�

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 32 مورخ 1396/05/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/39 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و در مرحله اتمام 
.فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 315873 دریافت نموده اند

:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/76 متر مربع-1

توضیح اینکه در همکف اتاق تأسیسات در حیاط (2 متر حیاط خلوت حد شمال) بمساحت 
.9/59 متر مربع احداث گردیده در حالی که زیربنا در همکف کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/38 متر مربع (هر طبقه 4/46 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/40 متر مربع و در -4
طبقات 19/08 متر مربع (هر طبقه 6/36 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول الی سوم ، راي به جریمه به مبلغ 635,376,000

(ششصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75.64 �2.5
�

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

1399/03/31 1/99/35034 بدوي طالقانی   
نوري

1-2-10036-30-1-0-0 98

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماS مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      1/9/475    مورخه  
    97/12/27        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  در 3   واحد مسکونی بازیربناي 

 کل 522/5   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  سقف آخر    است وتا این مرحله برابر نقشه 

 < برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  19/21    مترمربع که از مقدار فوق بسطح    -1

 .  4/7مازاد برسطح اشغال وبسطح   14/51  مترمربع درحد سطح اشغال می باشد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات مجاز اول الی سوم  بسطح   55/77  مترمربع (  -2

 هرطبقه   18/59   مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه چهارم بسطح 136/17  مربع  -3
. توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 70% باضافه 10% تراکم تشویقی عقب نشینی 80

 . %%  مورد استفاده 82/8
 .%تراکم طبقات 210% باضافه 30% تراکم تشویقی عقب نشینی 240%  مورد استفاده 329/88

باتوجه به افزایش بنا وافزایش یک طبقه وافزایش واحدها از 3 واحد به 4 واحد به ازاي  -4
 . هرواحد 14 مترمربع  فضاي باز  بسطح 27/06مترمربع نمی گردد

با توجه به تغییرات ایجاد شده در انباریها ونصب درب  براساس پروانه براي 4 واحد  -5
 .   . مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ میگردد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 0/66  مترمربع ( هرطبقه  -6
 . 0/22 مترمربع )  ضمناS زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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