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

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

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

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 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 498,422,400(چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  چهارصد و  بیست 
و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.17  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14277 بدوي سید 
ابوالقاسم-ب
ن بست 
ناظم

2-2-20094-172-1-0-0 1

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 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 1321195 مورخ 1398/06/16 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 534.7 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.47 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.56 مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08 مترمربع  -2
به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.56مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08 مترمربع  -3
به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.56مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08  -4
مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 13.7 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 1.32 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.70 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد 3 واحد  به مساحت  -7

108.24 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 22.06 مترمربع گردیده  -9
.است

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فضاي سبز تامین گردیده است -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 87.21 درصد می باشد.(به میزان 7.21 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

1
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 375,472,000(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.56  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 2/99/14283 بدوي رشت -چله 
خانه 
-خیابان 
دکتر 
حشمت 
کوچه 
(مقیمی 

)پالك -7

2-2-20125-29-1-0-0 2

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/145 مورخ 1397/12/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 260.07 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 53.88 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 19.8 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 19.8 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 9.94 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 4.34 متر مربع -4
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در -5

طبقه اول به مساحت 2.74متر مربع (عرض راه پله بصورذت میانگین 3 متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 3.94 متر -6
 مربع

مشمول پرداخت عوارض درامدي از  بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع به مساحت   -7
 5.93 متر مربع

سال وقوع 1398
*********************************************************
*********************************************************

کسري پارکینگ ندارد
رعایت فضاي بازو سبز میگردد

.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

2

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي بالکن تجاري راي به اخذ جریمه با ضریب چهار برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 196,812,000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  
دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 14.91  4
 

3300000  , 1398 1399/03/31 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14388 بدوي بلوار آزادي 
، چهاراه 
ولیعصر ، 
جنب قنادي 
پاپیون

2-3-10027-11-1-5-0 3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ عرصه واعیان یک 
.باب مغازه به مساحت 20.91 مترمربع (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مغازه مورد استعالم داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.6*3.5 متر و به 
.مساحت کلی 5.6 مترمربع بوده و فعال فاقد فعالیت شغلی است

از بابت مغازه و بالکن به مساحت 6 مترمربع داراي بالمانع مندرج در سیستم بوده که در این 
خصوص الزم به توضیح است در بالکن به مساحت 8.75 مترمربع تیر آهن موجود بوده (سازه 
فلزي) ولی تا مساحت 6 مترمربع داراي تخته کوب است (یعنی بالکن مازاد بر 6 مترمربع تا 
مساحت 8.75 مترمربع فاقد تخته کوب بوده، ولی سازه بصورت یک تیر آهن موجود است) 

.که به همین شکل بالمانع مذکور را دریافت گردید
متقاضی طی درخواست شماره 329074 مورخ 98/6/28 خواستار دریافت مجوز تعمیرات 
جزئی بصورت نصب کرکره، شیشه سکوریت، کاشی کاري، گچ کاري، تعمیر سقف داخلی و 
برقکاري شده وهمچنین  طی تعهد نامه اي که با شماره 118921 مورخه 1398/07/06 در 
دبیرخانه شهرداري ثبت گردیده، متعد شده در حین  تعمیرات تیر آهن اضافه موجود در 
بالکن را بردارد حالیه  با توجه به گزارش واظهار مامورین ناحیه بدون مجوز از سوي 

شهرداري اقدام به اضافه کردن بالکن به صورت سراسري وبه مساحت 14.91 مترمربع  نموده 
است.سال وقوع تخلف 1398 می باشد.گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و 
علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف 
که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد.مراتب 

 .جهت دستور تقدیم می گردد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در 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  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

18  0
 

180000  , 1375 1399/03/17 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14407 بدوي خ امام -
خمینی-بن 
-بست فائق

2-1-10139-14-1-6-0 4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

22,497,750(بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  نود و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 87.77  2.5
 

180000  , 1348
 , 1375

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه 
اول بمساحت 61.70 متر مربع برابر سند مالکیت  بوده و از بابت آپارتمان فوق بالمانعی ارائه 

نگردید(سال وقوع 1348)
: همچنین برابر بازدید به عمل آمده داراي تخلف به شرح ذیل نیز می باشد

اضافه بنا به صورت احداث اتاق در زیر شیروانی  به مساحت 23.57 متر مربع (سال وقوع (1
1375)

(اضافه بنا به صورت احداث راه پله فلزي به مساحت 2.5 متر مربع (سال وقوع 1375(2
مساحت مندرج در جدول کاربري ها باستناد  نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی می 

باشد
حالیه از مکان فوق به عنوان دفتر وکالت بهره برداري میگردد

باستناد خط پروژه شماره 2791 به مساحت تقریبی 18 متر مربع از اعیان در هرطبقه داراي 
.عقب نشینی می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن راي بدوي باضریب 1 برابرارزش معامالتی راي 

به جریمه به مبلغ84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون )ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/24 2/99/14449 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن- پشت 
مسجد 
گلدسته 
-کوچه 
عطار 
نیشابوري

2-3-10198-98-1-0-0 5

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 915,306,000(نهصد و  

پانزده میلیون و  سیصد و  شش هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 166.5  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 403 
مورخه 1386/12/28 بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.1211 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 46.56 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف (در سازه اصلی) به مساحت 0.59 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 2.15 مترمربع بصورت احداث سایبان جهت تامین  -1-1
.پارکینگ.(سال وقوع تخلف 1398)

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.59 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.59 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.59 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 5.96 مترمربع.(در خصوص این طبقه الزم به توضیح  -5
است که در زمان صدور پروانه این طبقه بصورت زیرشیروانی بوده و حالیه بصورت یک طبقه 

.داراي سقف مسطح (مانند سایر طبقات) می باشد).(سال وقوع تخلف 1395)
احداث راه پله، آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 38.45 مترمربع که از این  -6
مقدار به مساحت 23.28 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور (سال وقوع تخلف 1395) و 
.مابقی به مساحت 15.17 مترمربع بصورت انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
با توجه به اینکه نصف مساحت مفید زیرشروانی در زمان صدور پروانه جزء تراکم  -7
محاسبه گردیده و حالیه زیرشیروانی بصورت یک طبقه کامل اجرا گردیده لذا داراي بناي 
.مازاد بر تراکم به مساحت 84.65 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 37.44 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.9 متر است)(سال وقوع تخلف 1395)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 12 واحد به 11 واحد -9

با توجه به عدم تایید پارکینگ شماره 6 (جانمایی شده در کروکی نقشه برداري) داراي  -10
.یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -11
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -12

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -13
الزم به توضیح است در زیر راه پله داراي سرویس بهداشتی مشاعی به مساحت 1.61 
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.مترمربع می باشد
همچنین داراي تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13921 مورخه 

:1398/08/11 به شرح زیر می باشد
(نظر به اینکه گزارش درخواستی توسط شهرداري و مطابق پروانه می بایست تنظیم گردد لذا 

.ضرورت دارد شهرداري به این امر اقدام نماید)
ضمنا در پاسخ به نامه شماره 144285 مورخه 1398/08/14 کمیسیون محترم ماده صد به 

.موضوع رسیدگی و گزارش فوق الذکر تنظیم گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  تراکم اعطایی  با ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

27,820,800(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.56  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/11 2/99/14461 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-56-1-0-0 6

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 دو(2) برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,408,176,000(یک میلیارد و  چهارصد و  هشت میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 209.55  2
 

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

کاربري مربوطه

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 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 137 مورخ 1396/09/12  به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 561.97 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله سربندي (آجرچینی نگردیده) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 204.93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.28 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.63 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 18.76 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 4.62 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.47 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد مسکونی به 6 واحد به  -7

مساحت 27.38 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 16.56 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
.پالك تغییري حاصل نکرده است، لذا داراي یک باب عوارض کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 84 درصد می باشد.(به میزان 18 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 9/01  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 
118,932,000(یکصد و  هجده میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد.(راي به مالک و مستاجر هر دو ابالغ گردد ) 

جریمه 9.01  4
 

3300000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/31 2/99/14507 بدوي بازار-خیابا
ن 

شیک-پاسا
ژ گلها

2-1-10161-38-1-1-0 7

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب دکان از پالك 2522 باقیمانده و 2522/1 از 
.ورودي سمت غرب اولین مغازه و داراي بالکن سرتاسري می باشد

از بابت کل پالك داراي پروانه ساختمانی به شماره 267 مورخ 1375/12/28 و اصالح پروانه 
با توجه به تجمیع دو پالك مورخ 1377/04/27 به مساحت کلی 533/68 مترمربع به صورت 

.30 باب مغازه می باشد
برابر نقشه هاي اصالح پروانه ضمیمه پرونده فنی نیم طبقه به صورت بالکن در حد 1/3 جهت 

.مغازه مزبور می باشد
لذا با توجه به وضع موجود اقدام به توسعه بالکن به مساحت 9.01 مترمربع با سال وقوع 

.1395 گردیده است
برابر گواهی واحد نقشه برداري ملک مزبور در بافت بازار قرار داشته و  رعایت توسعه معابر 
مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي 

.الزامیست
حالیه مالکین با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سرقفلداران، برابر نامه شکایتی ثبت 
.اتوماسیون 201131 مورخ 1398/11/01 ، درخواست رسیدگی به تخلف مزبور را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه 
بالکن تجاري به مساحت 4.93  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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب  3  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 45,849,000(چهل و  پنج میلیون و  هشتصد و  چهل و  نه هزار ) ریال  محکوم 
و اعالم میدارد.

جریمه 4.93  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/27 2/99/14508 بدوي بازار-خیابا
ن 

شیک-پاسا
ژ گلها

2-1-10161-38-1-5-0 8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب مغازه واقع در پاساژ گلها از درب ورودي حد 
.شرقی مغازه پنجم، داراي بالکن سرتاسري می باشد

از بابت مغازه به مساحت 8 مترمربع  به انضمام بالکن به مساحت 2.7 مترمربع داراي بالمانع 
.شماره 2/33/245871 مورخه 1394/11/12می باشد

لذا با قدمت سال 1398 بدون مجوز از سوي شهرداري  اقدام به توسعه بالکن به مساحت 
.4.93 مترمربع گردیده است

قابل ذکر است داراي کاهش بنا به مساحت 0.37 مترمربع در مغازه نسبت به بالمانع می 
.باشد

ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

حالیه مالکین با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سرقفلداران، برابر نامه شکایتی ثبت 
.اتوماسیون 201131 مورخ 1398/11/01 ، درخواست رسیدگی به تخلف مزبور را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

8

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم شاد مبارکی نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه 
راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2 به 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  138,375,600(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  
پنج هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 45.3  1
 

960000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/11 2/99/14722 تجدید 
نظر

پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ك
وچه تربتی

2-2-20104-68-1-0-0 9

راي بدوي در خصوص کسري پارکینگ عینا تایید میگردد. ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/140 مورخ 1397/12/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 264.84 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 45.3 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 14.78 متر مربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سایبان متصل به بنا جهت تامین پارکینگ شماره 1 به -2
 مساحت 0.96 متر مربع

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14.78 متر مربع -3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14.78 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.57 متر مربع -5
با توجه به احداث بارنداز به جهت تامین پارکینگ و اینکه پارکینگ شماره 1 در قسمت -6
بارانداز بوده  مورد تایید نبوده و داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد

با توجه به پروانه صادره و اینکه مساحت راه پله در زمان تراکم گیري اورده شده است 
مشمول ضوابط  تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی نیمگردد

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

********************************************
.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -

عدم رعایت فضاي باز و فضاي سبز باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه  -
1395/03/25 مبنی بر اینکه چنانچه تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با 

 .مساحت زیر 150 مترمربع رعایت گردد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر 
احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 9.73 مترمربع بانضمام 1.66  

مترمربع بالکن ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 42284

 مورخ 1399.3.20  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 4.626.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 925,200,000(نهصد و  

بیست و  پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.39  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/27 2/99/14725 بدوي تختی-نبش 
بن بست 
جوان

2-1-10118-58-1-0-0 10

در خصوص توسعه بناي مازاد بر تراکم  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 201,768,200(دویست و  یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 45.67  2
 

70000  , 1337
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به قدمت بنا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. ردتخلف 4.32  2
 

70000  , 1337 تبدیل غیر مجاز

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

رعایت عقب 
نشینی

9.1  0
 

3100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 122676 مورخ 
1398/07/10 در خصوص تهیه گزارش تکملی از مکان بازدید شده و مشخص گردید برابر 
سند مالکیت  بصورت ششدانگ یک دستگاه ساختمان مشتمل بر سه باب مغازه به شماره 

.229 / 6-5-4-3 به مساحت 87/12 مترمربع قطعه دوم تفکیکی می باشد
از بابت  سه باب مغازه  و بالکن مغازه ها و یک باب خانه  داراي بالمانع به شماره  
2/33/306038 مورخ 1397/03/22 بوده که بپیوست میباشد. (بالمانع صادره بصورت 

تعمیرات جزئی میباشد)
حالیه مالک برخالف مجوز تعمیرات صادره اقدام به تعمیرات کلی از قبیل احداث مغازه - 

: احداث بنا به شرح زیر نموده است
بر اساس بالمانع صادره مساحت همکف 62/4 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود   -1
که مساحت همکف 83/15 متر مربع بوده داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 20/75 متر 
مربع بوده که از این مقدار به مساحت 9/9متر مربع با سال  تخلف 1397 و به مساحت 10/85

متر مربع بصورت همزمانساز به سال وقوع 1337
از بابت 3 باب مغازه به مساحت 38/4 متر مربع داراي  بالمانع فوق الذکر بوده که با توجه -2
به وضع موجود  که مساحت مغازه ها 52/45 متر مربع بوده و ورودي ساختمان  را  تبدیل به 
مغازه نموده اند داراي تبدیل همکف به تجاري به مساحت  14/05 متر مربع بوده  که از این 
مقدار به مساحت 9/73 متر مربع  با سال وقوع 1397 و به مساحت 4/32 متر مربع  بصورت  

.همزماسناز به سال وقوع 1337 میباشد
از بابت بالکن 3 باب مغازه به مساحت 18/6 متر مربع داراي بالمانع فوق الذکر بوده که  با -3
توجه به وضع موجود  که مساحت 3 بالکن ها  که داراي بالمانع بوده 18/15 متر مربع بوده که 

.داراي کاهش بنا نسبت به بالمانع به مساحت 0/45 متر مربع میباشد
همچنین مالک اقدام به احداث بالکن در مغازه شماره 3 به مساحت 1/66متر  مربع نمود ه  

است . (سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 17/4متر مربع  که این مقدار به مساحت 14/82 متر  -4

مربع با سال وقوع 1397 و به مساحت 2/58متر مربع با سال وقوع 1337
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7/52 (سال وقوع 1397) -5

با توجه به سال وقوع تخلف  و احداث یک باب مغازه و بالکن داراي یک باب کسري پارکینگ 
 .تجاري میباشد

*****************************************************
شایان ذکر است که سال وقوع تخلف 1397 و تخلفات سابق که  بصورت همزمانساز بوده با 

 .توجه به فیش  برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1337 میباشد
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به استناد خط پروژه  شماره 560 به مساحت تقریبی 9/1 متر مربع از اعیان در تعریض  قرار 
 .دارد

 ..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
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 79,332,000(هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  

دو هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 18.03  4
 

1100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/03 2/99/14727 تجدید 
نظر

سعدي 
روبروي بازار 
روزباشگاه 
ورزشی

2-1-10019-1-1-4-0 11

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

8.8  0
 

1100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به مساحت 
.34.3 مترمربع (مطابق سند) می باشد

.مغازه مورد ثبت داراي بالمانع هاي مندرج در سیستم می باشد
طی بازدید بعمل آمده متقاضی بصورت خالف اقدام به احداث بالکن چوبی به مساحت 18.03 
مترمربع (بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) نموده است.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
داراي سه باب تابلو بوده که دو باب آن استاندارد و یک باب دیگر به ابعاد تقریبی 1.5*2.5 
متر و به مساحت کلی 3.75 مترمربع بوده و بصورت فروشگاه لوازم گازسوز مورد استفاده 

.می باشد
حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري آب و فاضالب بطول 3 متر موزائیک به عرض 

 .0.4 متر دارد
.به استناد خط پروژه شماره 503 به مساحت تقریبی 8.8 داراي عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت 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 خصوص احداث سایبان  با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 185,013,000(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیزده هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.55  3
 

1220000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/11 2/99/14728 تجدید 
نظر

-
الکانی--وا
حدي

2-2-10026-164-1-0-0 12
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1387/02/26 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1296/06 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

 665/26متر مربع  می باشد که از مساحت مذکور
به مساحت 50/55 متر مربع  بصورت بارانداز بصورت بناي جداساز میباشد که از بابت 
تخلفات  به مساحت 614/71 متر مربع   داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/1398/07/24   و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13938 مورخ 

1398/09/19 مبنی بر جریمه بوده
و از بابت 50/55 متر مربع احداث بارانداز در خصوص تامین پارکینگ هاي شماره 6 و 7 و 8  
داراي راي مورد اشاره بصورت تخریب میباشد. در وضع موجود طبق صورت جلسه مورخ 

.1398/09/19 بارانداز را برابر اراي صادره تخریب نموده است
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
حالیه با توجه  به بازدید بعمل امده پس از اجراي راي تخریب ، مالک مجددا اقدام به احداث 
بارانداز فوق الذکر به مساحت 50/55 متر مربع نموده و 3 پارکینگ در زیر بارانداز در نقشه 

 طراحی شده( پارکینگهاي شماره هاي 8-7-6 )
که پارکینگها به دلیل اجرا در زیر بارانداز فعال  مورد تایید نبوده و در صورت تایید بارانداز 
توسط کمیسیون محترم  پارکینگ ها مورد تایید قرار خواهند گرفت . سال وقوع احداث 

مجدد بارانداز 1398
همچنین انباري شماره 12 به مساحت 2/26 متر مربع که درز یربارانداز احداث شده نیز مورد 

.تایید نمیباشد
.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هر طبقه به مساحت 28.39مترمربع، 
اضافه بناي طبقه سوم به مساحت 24.26 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 2.67 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 941,640,000(نهصد و  چهل و  یک میلیون و  

ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 112.1  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/12 2/99/14737 بدوي منظریه-بن 
بست گنجی

2-3-10063-52-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/66 مورخ 1397/08/22 به 
صورت 3  طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 389.60 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.39 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.39 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.39 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 49.75 مترمربع  -5
(با توجه به عدم اجراي انباري زیرشیروانی و احداث واحد مسکونی)
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.14  مترمربع -6

کاهش بنا به مساحت 23.10 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري و راهرو زیرشیروانی -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 2.67 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.69 متر)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می باشد -9

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 45.78 مترمربع می باشد -10
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 15.78 مترمربع می باشد -11

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -12
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 89 درصد می باشد.(به میزان 22 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 4/61مترمربع، و مساحت 
6/14 متر مربع انباري و به مساحت 6/54 متر مربع تبدیل راهرو به انباري وکاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  همکف و طبقات جمعاً 0.16 مترمربع  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 1/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

87,948,000(هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 17.45  1.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1396/02/23 به مساحت 
799/96 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 301274 مورخ 1398/10/10 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 929 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  بهره برداري کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج به مساحت کلی 133.65 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 11.94 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26.79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26.79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26.79 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41.34متر مربع-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.45 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 5.48 متر مربع (عرض راه پله بصورت میانیگین 2.6 متر 

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

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 22/61 متر مربع در همکف و به 
مساحت 127/40 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 150/01متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
  تبدیل بخشی از همکف به اتاق (مسکونی ) به مساحت 23.77 متر مربع -9

بناي مازاد بر تراکم از بابت اجراي انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6.14 -10
 متر مربع

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6.54 متر مربع-11
سال وقوع  تخلف 1398

شایان ذکر است که در زمان عدم خالف زیرشیروانی بصورت کامل اجرا نشده بوده و مساحت 
انباري ها مشخص نبوده و در زمان عدم خالف مساحت زیرشیروانی طبق پروانه صادره شده 

 . است
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*********************************************************
*********************************************************

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

از بابت تخلف  در همکف به مساحت 11.94 متر مربع - طبقه اول  و دوم و سوم هر کدام به  
مساحت 26.79 متر مربع و طبقه چهارم به مساحت 36.73 متر مربع  (جمعا به 

مساحت129.04 متر مربع )  وتبصره ماده 7 به مساحت 150.01متر مربع و بناي مازاد بر تراکم 
از بابت کوچک نمودن راه پله و اضافه نمودن به مسکونی به مساحت 5.32 متر مربع  فوق 
داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/10929 مورخ 1396/11/14 و راي کمسیون 

.تجدید نظر به شماره 2/96/118580 مورخ 1396/12/12 میباشد
حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی به دلیل خطا در نقشه  
:برداري و تغییراتی که در وضع موجود به وجود امده داراي مابه التفاوت به شرخ زیر میباشد

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4.61 مترمربع -1
  تبدیل بخشی از همکف به اتاق (مسکونی ) به مساحت 23.77 متر مربع-2 

بناي مازاد بر تراکم از بابت اجراي انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6.14 -3
 متر مربع

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6.54 متر مربع-4
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -5

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 0.16متر مربع
از ایتمهاي پایانکار صندوق پستی نصب نشده و بخشی از سقف کنار اتاق اجرا شده  سف 

کاذب  نصب نشده است
مابقی ایتم هاي پایانکار رعایت میگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 

دارد
سال وقوع تخلف ایتم شماره 1و ایتم شماره 5  سال 1396 و مابقی ایتم ها سال 1398 

 .میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي محمد تقی والیی  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره - ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.75 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  2,628,502,800(دو میلیارد و  ششصد و  بیست و  هشت میلیون و  

پانصد و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 284.47  2.75
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/65 مورخ 1397/08/19 بصورت 4
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 688.36 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 245.84 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 48.66 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48.66 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 41.95 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41.95 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41.95 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 22.67 متر مربع -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 8.88 متر مربع(عرض راه پله 2/48 متر میباشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیشتر از 5 متر مربع به مساحت -8
 29.75 متر مربع

به مساحت 23.8 متر مربع کسري فضاي سبز  و به مساحت 21.52 متر مربع کسري فضاي -9
 .باز دارد

 .سطح اشغال زمان پروانه 50% و سطح اشغال  دروضع موجود 80% میباشد
*********************************************************
*********************************************************

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

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله  ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 22.73مترمربع، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي  به مساحت 2.58 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 628,320,000(ششصد و  بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 93.5  2
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بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14750 بدوي رودبارتان-ك
وچه 
بلورچیان 
-بن بست 
ششم

2-3-10197-243-1-0-0 16

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/116 مورخ 1397/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 494.93 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:90.92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.73 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.73 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.73 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.73 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 8.97 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 2.58 مترمربع
رعایت فضاي سبز می گردد و تخلفات فوق االشاره منجر به کسري فضاي باز به مساحت  -9

.64.44 مترمربع می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72.56 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 87.31 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.کسري پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف آیتم شماره 4 سال 1399 و سایر آیتم ها سال 1398 می باشد

//.درخواست عدم خالف دارد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه 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 3 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/17 2/99/14754 بدوي سعدي-انته
اي کوچه 
شهید 
ضمیریان3 
کوچه شهید 
ضمیریان 2

2-1-10014-1-1-0-0 17

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/123 مورخ 1397/12/25 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 434.10 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي کاهش بنا به مساحت کلی 12.30مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
کاهش بنا در همکف به مساحت 2.14 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2.14 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.14 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 2.14 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.74 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد به مساحت  -6

79.96 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري  می گردد. نما اجرا شده است -7

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -8
.تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 11.78 مترمربع گردیده است -9

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري فضاي سبز ندارد -10
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 77.8 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 76.1 درصد می باشد.(به میزان 1.7 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون )  ریال تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/20 2/99/14761 تجدید 
نظر

امام 
خمینی(بعد 
از چهار راه 
میکائیل)-(
جنب بانک 
صادرات)

2-3-10159-69-1-1-0 18

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 896,000,000(هشتصد و  نود و  شش میلیون )  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 159.97  0
 

1300000  , 1388
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط شاکی که شکایت وي تحت شماره 25797 مورخ 98/02/23 
ثبت دبیرخانه شهرداري گردیده است، ششدانگ یکباب دکان برابر صورتمجلس تفکیکی 
ارائه شده توسط شاکی  قطعه اول تفکیکی به مساحت مندرج در جدول کاربري ها می 
باشد.مغازه فوق داراي بالمانع صادره به شماره 2/33/2979 مورخه 1382/02/21 است . 
حالیه داراي بالکن سرتاسري بوده که از بابت 40 متر مربع بالکن داراي بالمانع مذکور است 
.مالک به صورت خالف ساز اقدام به توسعه  بالکن به مساحت 14.42 متر مربع نموده است 
.سال وقوع 1388 که جهت گواهی اینکه به کمیسیون ارسال گردیده نیاز به گواهی واحد 

.خالف می باشد
مغازه مذکور داراي تابلو به طول  4.15 و ارتفاع 1.8 متر بوده و در حال حاضر به عنوان دفتر 
پیشخوان خدمات دولت مورد استفاده قرار می گیرد. مالک مغازه (متشاکی) با خریداري یک 
واحد آپارتمان در طبقه دوم قطعه هفتم تفکیکی، عالوه بر راه قبلی راه عبوربصورت راه پله 
فلزي مارپیچ و آسانسور را بین مغازه و آپارتمان احداث نموده (سال وقوع 1396) و آن را با 

.مغازه بصورت یک واحد درآورده است.بنابراین 3 واحد کسري پارکینگ دارد
. با توجه به نوع درخواست در خصوص میزان عقب نشینی احتمالی در آتی اعالم می گردد
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت 
هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت 
تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل 

  .ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد

18

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 1.84 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقه دوم به مساحت 3.33 مترمربع، اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.79 
مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 3.22 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 

134,568,000(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.02  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/20 2/99/14766 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه تقی 
زاده- بن 
بست اول

2-1-10141-6-1-0-0 19

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/4 مورخ 1398/02/24 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 444.63متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 

:متقاضی داراي اضافه  به مساحت کلی 16.02متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 1.84 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1.84متر مربع-2

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 3.33 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 5.79 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 3.22 متر مربع -5
از بابت احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 0.58 متر مربع صرفا  -6

.مشمول پرداخت عوارض درامدي می باشد
 .سطح اشغال زمان پروانه 70% و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح اشغال 72% میباشد

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

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

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و لی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

19

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 3 به 2/25برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
239,425,200(دویست و  سی و  نه میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  

دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 31.67  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14767 تجدید 
نظر

منظریه 
-ولیعصر

2-3-10074-3-1-0-0 20

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 9 مورخ 1396/02/10 بصورت 4 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1279/69 متر مربع 
صادر گردیده است. (پروانه طی شماره 325133 مورخ 1398/04/29 یکبار تمدید شده است 

(
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 12.96 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 12.96متر مربع-1
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.48متر مربع -2

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -3
طبقات اول تا چهارم به مساحت 5.2 متر مربع(عرض راه پله 2.42متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 13.51متر -4
 مریع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی  به مساحت -5
3.46 متر مربع (صرفا جهت اخذ عوارض درامدي)

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ نداشته و جانمایی پارکینگهاي به مانند پروانه میباشد

با توجه به اینکه  تخلف صورت گرفته کمتر از 5 درصد پروانه بوده مشمول تبصره ماده 7  
نمیگردد

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

20

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 26964مورخ 99/2/27 ثبت اتوماسیون اداري، 
ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بارانداز به استناد تبصره 2 راي به اخذ 
جریمه 3 برابرارزش معامالتی معادل 63,360,000(شصت و  سه میلیون و  سیصد و  

شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 22  3
 

960000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 2/99/14770 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-کوچ
ه یوسفی 
نژاد-نبش 
کوچه 
یازدهم-سا
ختمان 
پارس

2-1-10110-10-1-3-0 21

توضیحات بازدید مکان مورد نظر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان  به انضمام پارکینگ مشاعی به مساحت 
106.04 متر مربع بوده که داراي پروانه شماره 74 مورخه 1369/03/02 و پایانکار 15329 

. مورخه 1371/05/24  است
داراي بارانداز در محوطه به مساحت تقریبی 22 متر مربع است سال وقوع 1391

بر اساس خط پروژه شماره 1067-714 به مساحت تقریبی 8 متر مربع از عرصه در مسیر 
. تعریض قرار دارد

گزارش فوق بر اساس تقاضاي شماره 305500 و بر اساس مندرجات در پرونده فنی و سیستم 
. سرا است

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 با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.  0
 

3100000  , 1392 تجاوز به معابر عمومی 1399/03/17 2/99/14772 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
تختی-ابتدا
ي خسراقی

2-1-10118-48-1-0-0 22

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی همزمانساز  با ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 17,670,000(هفده میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.56  1.25
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 342 مورخه 1391/12/28 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به انضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 199.15 

.مترمربع صادر گردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت به مساحت 105.45 مترمربع (طبقه همکف 24.27 مترمربع، 
طبقه اول و دوم هر کدام 31.37 مترمربع، طبقه چهارم 18.44 مترمربع)، یک طبقه مازاد 
(طبقه سوم به مساحت 87.19 مترمربع)، تبدیل انباري به مسکونی به مساحت 38.85 
مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 1.75 مترمربع داراي راي بدوي شماره 

.2/92/5105 مورخه 1392/12/17 کمیسیون ماده صد می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در همکف به مساحت 0.65 مترمربع به نسبت راي -1

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 9.74 مترمربع به نسبت راي -2
تبدیل پیلوت به دو باب مغازه تجاري کال به مساحت 22.79 مترمربع.(در این خصوص  -3
.اشاره می گردد قسمتی از یک مغازه زیر راه پله قرار می گیرد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -4
فضاي مسکونی در طبقات (اول و دوم) مجموعا به مساحت 4.56 مترمربع.(سال وقوع تخلف 

(1392.
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -5

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -8
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود  -9

.درصد می باشد
.در وضع موجود ملک فوق داراي فعالیت شغلی نمی باشد -10

به استناد خط پروژه شماره 560 به مساحت تقریبی 0.7 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي 
.عقب نشینی می باشد

**********
حالیه با توجه به نامه شماره 169265 مورخه 1398/09/19 دبیر محترم کمیسیون ماده صد و 
تصمیم شماره 2/98/13990 مورخه 1398/09/16 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر بررسی 
موارد مطروحه در راي دیوان و اخذ مدارك رو مستندات الزم از مالک و همچنین گزارش 
بهنگام، اعالم می گردد اوال در خصوص مابه التفاوت فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 

22

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



2/97/12828 مورخه 1397/10/15 و راي تجدید نظر شماره 2/97/12922 مورخه 
1397/11/30 مبنی بر اعاده به وضع سابق بوده که در این خصوص متقاضی به دیوان مراجعه 
نموده و آراء دیوان با شماره دادنامه هاي 9809970904000023 مورخه 1398/01/18 و شماره 
9809970904000604 مورخه 1398/03/19 و شماره 9809970959003069 مورخه 

.1398/08/06 صادر گردید
در خصوص موراد مطروحه در نامه دیوان اعالم می گردد اوال تفکیک موارد تخلف در راي 
هاي صادره مربوط به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد است ثانیا راي شماره 9096 مورخه 
1378/11/23 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه یک باب مغازه به مساحت 17.3 مترمربع 
مربوط به قبل از دریافت پروانه مورد اشاره و قبل از ساخت بناي جدید (اعیان قدیمی) می 
باشد لذا تخلف جدید (تبدیل پیلوت به دو باب مغازه) کماکان باقی است.ثالثا کنسول سابقا 
جریمه گردیده و حالیه عدم رعایت عقب نشینی به مساحت 0.7 مترمربع اعالم گردیده که 

.این قضیه با کنسول جریمه شده متفاوت و مجزا می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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 1,568,145,600(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  

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

جریمه 155.57  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/19 2/99/14778 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-خی
ابان 

میهن-کوچ
ه هشتم
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با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/33 مورخ 1398/04/25 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 691.2 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 146.99 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.31 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.56 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.56 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.14 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 8.58 مترمربع  -6
(الزم به ذکر است به مساحت 3.58 مترمربع با توجه به عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 

زیرشیروانی مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به  -7

مساحت 44.55 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -8

.است
.اضافه بنا مورد اشاره منجر به کسري فضاي باز به مساحت 39.06 مترمربع گردیده است -9

با توجه به نقشه هاي معماري فضاي سبز الزم تعبیه گردیده است. الزم به ذکر است  -10
.صدور پایانکار منوط به تامین اجراي فضاي سبز می باشد
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81 درصد می باشد.(به میزان 16 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 308,952,000(سیصد و  هشت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.78  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14781 بدوي حاجی آباد 
-خیابان 
سردار 
-کوچه 
توحید

2-1-10148-83-1-0-0 24

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی)  پروانه احداث بنا شماره 
2/98/17 مورخه 1398/03/27 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.15 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف سوم بوده و تا این مرحله داراي خالف به مساحت 

:کلی 36.78 مترمربع می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 22.43 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3

.عدم اجراي زیرشیروانی به مساحت 20.15 مترمربع تا این مرحله -4
.رعایت حد نصاب فضاي باز می گردد -5

.بر اساس نقشه هاي ارائه شده رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد -6
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.76 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
.موجود 75.44 درصد می باشد

.حالیه متقاضی درخواست دریافت گواهی عدم خالف دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص احداث مغازه بدون مجوز  با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش 26638مورخ 98/02/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
3.326.400 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 665,280(ششصد و  شصت و  پنج هزار و  دویست و  هشتاد) ریال 
در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.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.

جریمه 29.98 65000  , 1350 1399/03/19 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14782 بدوي خیابان 
شریعتی-رو
بروي پاساژ 
دیلمان

2-1-10132-1-1-5-0 25

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه به شماره 866/3 برابر سند 
اجاره شماره 66275 مورخ 1363/04/03  (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) به مساحت 
22.02 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 7.86 مترمربع می باشد.نوع فعالیت فروش 
.ابزاریراق وداراي تابلو تبلیغاتی به مساحت 4.90 مترمربع و به ارتفاع 1.30متر می باشد
از بابت مغازه و بالکن همزمانساز با مصالح فلزي بالمانعی ارایه نگردید.(سال تخلف با استناد 

به فیش برق ارایه شده 1350)
.جهت تکمیل گزارش نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
*********************************

با استناد خط پروژه شماره 415 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0.1 مترمربع می 
//.باشد

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 
67,401,600(شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 10.03  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 2/99/14783 بدوي رشت 
-خیابان 
الکانی 
-کوچه 
اسالمی- 
کوچه  
 مجاهد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/189 مورخ 1396/12/26 بصورت 
4 ظبقه روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 780/4 متر 

. مربع صادر شده است
طی بازدید بعمل آمده  عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي بوده و با توجه به 
 .بازدید بعمل امده داراي اضافه بنا به مساحت  9.66متر مربع نسبت به پروانه صادره میباشد

 کاهش بنا در همکف به مساحت 1.07 متر مربع-1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.07 متر مربع-2
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.07 متر مربع-3
 کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.07 متر مربع-4

 کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.07 متر مربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.66 متر مربع-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.37 متر -7
 مربع

از بابت اجراي انباري در زیرشیروانی بیشتر از 5 متر مربع به مساحت 8.28 مترمربع -8
.صرفا  مشمول پرداخت عوارض درامدي می گردد

 .کسري فضاي سبز و باز ندارد
سال وقوع تخلف 1398

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

 .کسري پارکینگ ندارد
 . مشمول نما  منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 0.46 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول به مساحت 0.45 مترمربع، 
اضافه بناي طبقات دوم تا  چهارم ، هر یک به مساحت 16.24 مترمربع، اضافه بناي 
طبقه پنجم به مساحت 59.16 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 44.46 
متربع، تبذدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 41.03 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  2.25 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  1,468,756,800(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 194.28  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 2/99/14785 تجدید 
نظر

-
دباغیان--د
هم

2-3-10142-8-1-0-0 27

در خصوص تراکم راي بدوي، مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 325,886,400(سیصد و  بیست و 
 پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 193.98  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 به 15 واحد، راي بدوي عیناً تایید 
می گردد.

ردتخلف 5  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخ 1393/02/15 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1947/50 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 205/25 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36/67 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16/24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 55/05 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10

.میزان عرض باقیمانده راه پله برابر 2/20 متر می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -13
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است درخصوص کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت و سایر 
.تخلفات احتمالی مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 52/00  مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
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آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 14/02 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 
.طی صورتجلسه شماره 2/98/13528 مورخ 1398/06/02 مبنی بر جریمه می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0/46 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 41/03 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
قابل ذکر است سال وقوع تخلف آیتم شماره 1 و 2 به صورت همزمانساز (1398) و آیتم هاي 

.شماره 3 الی 10 پس از راي مزبور (1398) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 65/00 درصد می باشد. (به میزان 6/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2/5 به 2/25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
 2,212,887,600(دو میلیارد و  دویست و  دوازده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  

هفت هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 292.71  2.25
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 2/99/14788 تجدید 
نظر

چهار -
برادران-مط
هري-بن 
بافنده
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 77 
مورخه 1396/03/24 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 702.01 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (سقف پنجم) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 259.85 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 50.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 50.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 50.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 65.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.زیرشیروانی به مساحت کلی 47.26 مترمربع تا کنون اجرا نگردیده است -5

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -6
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در زمان صدور پروانه داراي دو درب 3 و 4 متري بوده و حالیه داراي دو درب 4.85 و 4.5 -9
 متري (بر اساس نقه هاي ارائه شده) می باشد.(در زمان صدور پروانه فاقد پارك حاشیه اي 

.است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 32.86  -10
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61.75 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11

.موجود 81.26 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 3 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
68,343,750(شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  سه هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/10 2/99/14791 تجدید 
نظر

پیرسرا-روب
روي 
دبستان 
بشارت-کو
چه کامران

2-2-10003-19-1-0-0 29

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 28610 مورخ 99/2/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 769/300/000 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 153,860,000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 76.93  0
 

455625  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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 
811,012(هشتصد و  یازده هزار و  دوازده) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 89.  2
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید حتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت اپارتمانی بوده که 
داراي صورت مجلس تفکیکی به  شماره 70342مورخ 1383/08/18 و پروانه ساختمانی به 
شماره 244 مورخ 1382/02/31 و پایانکار به شماره 25903مورخ 1383/08/07 بوده که 

بپیوست میباشد
طبق صورت مجلس و نقشه تفکیکی ارائه داده  شده از طرف متقاضی   داراي مساحت  به 

:شرح زیر میباشد
طبقه همکف  سه باب پارکینک به مساحت 54/59 متر مربع ، سه باب انباري به مساحت -1
12/51 متر مربع، ، راهرو و محوطه مسقف به مساحت 24/2 ،سرویس بهداشتی به مساحت 
 3/8 متر مربع و راه پله به مساحت 6/13 متر مربع   مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع
طبقبه اول یک واحد  آپارتمان به مساحت 90/23 متر مربع و راه پله به مساحت 11متر -2

 مربع مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع
طبقبه دوم یک واحد  آپارتمان به مساحت 90/23 متر مربع و راه پله به مساحت 11متر -3

 مربع مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع
طبقه  سوم یک واحد  آپارتمان به مساحت 90/23 متر مربع و راه پله به مساحت 11متر  -4

 مربع مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع

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

حالیه با توجه به بازدید بعمل امده و  اضافه نمودن 3 باب مغازه در همکف  با توجه به نقشه 
:برداري  ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در   همکف به مساحت 0/89 مترمربع به دلیل خطا در محاسبه یابی (سال وقوع  -1
(1385

با توجه به اینکه سابقا  فاقد مغازه در همکف بوده و در وضع موجود 3 باب مغازه اضافه   -2
.نموده داراي تبدیل همکف به تجاري به مساحت 31/5 متر با سال وقوع 1385 میباشد

احداث مغازه در همکف به مساحت 45/43 متر مربع (سال وقوع 1385)-3
 .با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد  -4
به استناد پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق 

ضوابط روز الزامی است
مراتب جهت استحضار صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان فلزي بمساحت 3 مترمربع ،  بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,830,000(یک میلیون و  هشتصد 
و  سی هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3  0.5
 

1220000  , 1398 احداث سایه بان بدون مجوز 1399/03/27 2/99/14793 تجدید 
نظر

-15 
خرداد--بیان
ي دوم

2-3-10064-27-1-0-0 30

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت پروانه و پایانکار مندرج در سیستم صادر گردیده و پس از 
آن اقدام به احداث سایبان فلزي به مساحت تقریبی 3 مترمربع در منتهی الیه حد جنوب 

.غربی حیاط نموده اند.(سال وقوع تخلف 1398)
.کسري پارکینگ ندارد

حالیه مالکین با ارائه نقشه جانمایی جدید پارکینگ درخواست اصالح چیدمان پارکینگ با 
همان تعداد را دارند که با توجه به بازدید بعمل آمده نقشه و چیدمان جدید به دلیل قرار 
گیري قسمتی از پارکینگ شماره 5 در زیر سایبان خالف ساز فوق الذکر مورد تایید نمی 

.باشد.(ضمنا چیدمان جدید و قدیم به پیوست پرونده می باشد)
رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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 392,985,600(سیصد و  نود و  دو میلیون و  نهصد 

و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 29.24  4
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/10 2/99/14794 تجدید 
نظر

منظریه -  
خیابان  
تابان شمالی

2-3-10039-65-1-0-0 31

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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 1,589,817,600(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  

نه میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 157.72  3
 

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

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

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

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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

تأیید می گردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/10 2/99/14794 تجدید 
نظر

منظریه -  
خیابان  
تابان شمالی

2-3-10039-65-1-0-0 31

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:04زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/124 مورخ 1397/12/25 به 
صورت 4 طبقه روي مغازه به انضمام زیرزمین در 2 واحد مسکونی و 5 واحد تجاري به 

مساحت کلی 1123/29 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت 
.(سربندي انجام نشده و دیوارچینی مغازه ها اجرا نگردیده) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 168/84مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 26/04 مترمربع -1

اضافه بنا به صورت توسعه تجاري در همکف به مساحت 12/16 مترمربع -2
تبدیل مسکونی  (پیلوت و راه پله و آسانسور مسکونی) به تجاري در همکف به  -2-2

 مساحت 7/42 مترمربع
اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري  به مساحت 7/52 مترمربع -1-3

تبدیل مسکونی  (راه پله و آسانسور مسکونی) به بالکن تجاري در نیم طبقه به  -2-3
مساحت 2/14 مترمربع

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/78 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/78 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/78 مترمربع -6

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/78 مترمربع (به مساحت 20 مترمربع با توجه به  -7
عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

با توجه به عدم سربندي مساحت زیرشیروانی براساس زیربناي پروانه صادره تکمیل  -8
.گردیده است

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 8/56 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 3/15 متر می باشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 4 واحد به مساحت  -10
281/26 مترمربع

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -11
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -12

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 29/96 مترمربع می باشد -13
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 9/90 مترمربع می باشد -14

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی مجدد و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم 
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تعبیه رمپ دسترسی به زیرزمین جهت پارکینگ، درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در 
.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین دیوارگذاري واحدهاي تجاري صورت نگرفته است که متعاقبا در نقشه برداري نیز 
صرفا زیربناي کل تجاري ورود گردیده است، لذا با توجه به نقشه معماري ممهور به مهر ناظر 
سازه ساختمان، مغازه ها به صورت 5 باب ترسیم گردیده است(مطابق با پروانه ساختمانی) 

.که تعداد واحدهاي تجاري نیز به همین تعداد ورود اطالعات گردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73/40 درصد می باشد.(به میزان 4/90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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 1,933,344,000(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  سه 

میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 191.8  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/19 2/99/14796 تجدید 
نظر

منظریه-عبا
س 

رشیدي-کو
چه دوازدهم

2-3-10058-23-1-0-0 32
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره2/96/221 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 595.16 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 163.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.47 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.47 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.47 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.47 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 مترمربع (با توجه به احداث انباري در  -5
زیرشیروانی)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 28.29 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 23.53 مترمربع می باشد -8

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 6 مترمربع می باشد -9
.عرض باقیمانده راه پله برابر 2.5 متر می باشد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -11
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد.(به میزان 17 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,362,984,000(یک 

میلیارد و  سیصد و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال عیناً 
تأیید می گردد.

جریمه 162.26  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/24 2/99/14810 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی-خیا
بان تابان 
شمالی-کوچ
ه نوبخت

2-3-10024-13-1-0-0 33
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/6  مورخ 1397/04/11 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  به مساحت کلی 1234.32 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري ودر حال انجام  آجر چینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:123.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.21 مترمربع (عالوه بر آن به مساحت 9.47 متر مربع نیز  -1

 به صورت سایه کنسول بوده که باید صرفا عواض درآمدي آن پرداخت گردد)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.88مترمربع (سال وقوع 1398) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398)-6

افزایش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 1.7 متر مربع (سال وقوع 1398) قابل ذکر است -7
.قسمتی به صورت بام تهرانی و قسمتی به صورت سایبان اجرا شده است

اضافه بنا از بابت احداث راه پله و آسانسور به بام آخر به مساحت 33.13 متر مربع (سال -8
وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 19.65  مترمربع (سال وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی به مساحت  9-19.17
متر مربع می باشد(سال وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به -10
مساحت 20.87 مترمربع (صرفا مشمول عوارض درامدي)

.کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.10 متر می باشد

.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز و باز  رعایت می گردد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نگردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  

 .کسري فضاي سبز و باز و کسري پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62.63 درصد می باشد
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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 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات و زیرشیروانی، راي به جریمه به مبلغ 604,588,800
(ششصد و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 92.64  2
 

960000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/31 2/99/14812 بدوي گذر حاج 
آقا 

بزرگ-کوچ
ه فرامرزي

2-2-20116-334-1-0-0 34

با توجه به اینکه مقدار تخلف اعالمی مربوط به تراکم اعطایی مشمول تباصر ماده صد 
قانون شهرداریها نمیباشد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را نداشته و به رد 

آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1.48  0
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 30 مورخ 1390/01/17 بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 1048/05 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد   اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 92/64 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 18/97متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/74 متر  -1
مربع  بصورت سرویس بهداشتی بصورت جداساز بوده و  فاصله 2 متر از ملک مجاور رعایت 

 . نشده است
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14/97متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14/97متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 14/97متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 14/97متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 13/79 متر مربع (شایان ذکر است که در تراز طبقه  -6
زیرشیروانی بجاي  شیروانی که نقشه هاي زمان پروانه نیز داراي شیروانی بوده و بپیوست 
بوده به مساحت 186/61 متر مربع بام مسطح (بام تهرانی ) اجرا نموده است  که با توجه به 
 .اینکه ساختمان 4 طبقه برروي پیلوت بوده تا زمان پایانکار زیرشیروانی باید اجرا گردد

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

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/48 متر مربع در همکف بعنوان 

. .تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
با توجه به گزارشهاي موجود در سیستم سال وقوع تخلف 1394

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

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

 مشمول نما و منظر شهري نمیگردد
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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احتراما به استحضار میرساند با توجه به  نامه کمیسیون ماده صد به شماره 7681 مورخ 
1399/01/30 در خصوص اینکه افزایش میزان سطح  در هر طبقه با سطح اشغال همخوانی 
نداشته با توجه به بررسی بعمل امده سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 45 % بوده که با 

. توجه به تخلف صورت گرفته 49/49% میباشد
همچنین عدم رعایت دو متر حیاط خلوت در قسمت جنوبی ملک فقط در قسمت سرویس 

 .بهداشتی ضلع جنوبی و به طول 1/56 متر میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 5 واحد، راي بدوي عیناً تأیید می 
گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/21 2/99/14818 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست بنفشه 
دوم

2-2-10201-13-1-0-0 35

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 22.61 مترمربع، اضافه بناي طبقه 
پنجم به مساحت 41.91 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 5.76 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  2  به  1.5 برابر ارزش 

معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  810,028,800(هشتصد و  ده میلیون و  بیست و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 160.72  1.5
 

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

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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/184 مورخ 1396/12/26 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 728.95 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 160.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.61 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.61 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.61 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.61 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.61 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 41.91 مترمربع (به مساحت 19.30 مترمربع به علت  -6

عدم رعایت دو متر عقب ساز می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.76 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 5 واحد به مساحت  -8
76.7 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -9
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 46.31 مترمربع می باشد -10

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 39.98 مترمربع می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري  کسري پارکینگ ندارد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60.4 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 72.1 درصد می باشد.(به میزان 11.7 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

  با توجه نامه شماره 38967 مورخ 1399.03.17 شهرداري منطقه و ارائه تعهد نامه 
محضري شماره 360351 مورخ 1399.03.08دفتر خانه اسناد رسمی شماره 9 رشت ، 
در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 

الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

75.07  0
 

219375  , 1382 1399/03/25 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14824 بدوي تختی-کوچ
ه سهند

2-1-10075-4-1-0-0 36
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توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  
داراي  سند مالکیت اعیان  بشماره ثبتی 86/83  بصورت  خانه مشتمل بر دکاکین  میباشد 
از بابت عرصه داراي سند اجاره اوقاف و امور خیریه رشت  بشماره 25689-96/9/13 از 

. دفترخانه شماره 115 رشت  میباشد
وضعیت موجود مکان فوق  به صورت یکباب خانه قدیمی و دوباب مغازه باب اول بصورت دوبر 
فاقد فعالیت شغلی و باب دوم به انضمام  محوطه  و یک باب اعیان یک طبقه به صورت 
آژانس بانوان، مورد استفاده قرار میگرفته که کامال جمع آوري شده فاقد فعالیت شغلی 
مربوط به قبل از بالمانع بوده  و یک باب اعیان مسکونی یک و نیم طبقه بوده از بابت موارد 
فوق  داراي بالمانع بشماره 2/8093- 82/3/11 و 3/33/3651-82/3/11 میباشد برابر نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس حسین یگانه  داراي پروانه 
اشتغال بشماره 00029-600-11 مساحت اعیان مسکونی در همکف بسطح 93/79 متر مربع  
و بر روي آن نیم طبقه بسطح 32/70 متر مربع و مساحت دوباب مغازه بسطح 32/36 متر 
مربع و مساحت اعیان جداساز مسکونی بسطح 48/50 متر مربع کل اعیان بمساحت 
207/35 متر مربع و همچنین  از بابت   تعمیرات جزئی شامل : سیمانکاري ، کاشیکاري ، 
نصب درب کنترلی ، چکه گیري ، سیمانکاري و کاشیکاري محوطه  مسکونی ، تعویض حفاظ  
نرده آهنی  موجود و اجراي آن بصورت درب کنترلی . داراي مجوز تعمیرات جزئی بشماره 

. 2/33/323810-97/12/27 میباشد

حالیه وضع موجود مالک برخالف مجوز صادره کل سربندي مغازه ها را جمع آوري نموده و 
.نسبت به تعویض سربندي بدون افزایش ارتفاع  اقدام نموده است

 
به استناد خط پروژه شماره 2226 داراي عقب نشینی به مساحت 75/07 مترمربع ( از این  
مقدار بسطح  تقریبی 11 متر مربع از عرصه و مابقی بسطح 64/07 متر مربع از اعیانات) می 
باشد. الزم بذکر است : از بابت عقب نشینی  برابر نامه کمیسیون محترم بشماره ش ر 
-19172-99/2/16 داراي تعهد نامه ثبتی بشماره 360351-99/3/8 از دفترخانه شماره 9 

. رشت میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 660,000,000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/25 2/99/14853 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ-مهربا
ن
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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 ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 39515  مورخ 1399.03.17  ارزش سرقفلی 
به مبلغ16.093.333.000 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 
3,218,666,600(سه میلیارد و  دویست و  هجده میلیون و  ششصد و  شصت و  شش 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 179.86  0
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره2/97/99
 مورخه 1397/11/10 بصورت 2 طبقه روي مغازه در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به 

.مساحت کلی 421.5 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 3.93 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.31 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.31 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.31 مترمربع -3

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 52.57  -4
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل طبقه اول به تجاري به مساحت 126.29  -5
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -6
کاهش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 1 واحد و افزایش تعداد واحد تجاري از 1 واحد  -7

.به 2 واحد.(سال وقوع تخلف 1397)
.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما اجرا گردیده است)
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.1 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 65.48 درصد می باشد

**********
حالیه متقاضی نامه شماره 982/131/7018 مورخه 1398/08/22 وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگري و صنایع دستی (اداره کل گیالن) با شماره 150323 مورخه 1398/08/23 ثبت در 

شهرداري ارائه نموده که طی آن اعالم گردیده ضوابط اعالم شده در نامه شماره 
972/131/4308 مورخه 1398/05/14 در زمان ساخت بنا رعایت گردیده و خالفی از نظر این 

.اداره کل صورت نپذیرفته است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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