
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

درخصوص متراژ اعالم شده بابت تراکم اعطایی،موضوع از شمول تباصر ماده صد 
قانون شهرداري خارج بوده لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را نداشته و به رد 

آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 38.91  0
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/21 3/99/24583 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار  
احمدزاده 
جنب 
باشگاه 
مشعل  
شهرك 
  استقالل

3-2-10167-9-1-0-0 1

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 64.8  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-127573مورخ 98/07/17 سال وقوع تخلف 1392
 اعالم گردید لیکن شهرداي سال وقوع تخلف را 1393 اعالم نموده است؛با توجه به 
اینکه ارزش معامالتی براي سالهاي 1392 و1393 یکسان میباشد لذا به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري براي مقدار اضافه بناي همکف و طبقات،راي به اخذ 
جریمه با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,601,829,600(یک میلیارد و  

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

جریمه 272.42  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 357 مورخه 92/12/28 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب 3 واحد مسکونی و یکباب مغازه بسطح حداکثر 25 متر مربع

با شرط تامین پارکینگ بدون تزاحم براي واحد هاي مسکونی و عدم اجراي کنسول بسمت  
شارع با توجه به بند 16 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/09/04)

صادر شده است با عنایت به پالن نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره  
:بشرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء  به سطح 42/37متر مربع -1
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء  بمساحت 207/06 متر مربع (هر طبقه بسطح -2

69/02 متر مربع که بسطح 3/68 متر مربع
مربوط به افزایش سطح راه پله است) همچنین از مقدار اضافه بناي مذکور بسطح 26/65  

. متر مربع در هر طبقه بصورت پیش آمدگی بسمت معبر اجرا شده است
به دلیل اجراي انباري ها در زیرشیروانی  بمساحت 22/99 متر مربع در زیرشیروانی  -3 

.توسعه بنا دارد
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 38/91 متر  -4

..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
مطابق پروانه صادره طبقات  اول الی سوم  بصورت تک واحدي بوده (در مجموع سه -5
 واحد)  که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به  دو واحد مسکونی تبدیل شده است
که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از سه به شش افزایش یافته است   
بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت معماري و

شهرسازي در هر طبقه بمساحت 90/62 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش واحد دارند که  
بسطح 69/02 متر مربع از این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور

 قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است 
مطابق راي کمیسیون محترم ماده 5 مالک موظف به تامین یک پارکینگ بدون تزاحم -6.
براي هر واحد مسکونی است که با توجه به نقشه ارائه شده و افزایش تعداد واحدها

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد 
تخریب مغازه حد جنوب (باقیمانده از اعیانات قدیمی) مطابق پروانه صادره قبل از صدور   -7

گواهی پایانکار الزامی است.همچنین مالک موظف به رعایت ارتفاع 3/40 براي
.مغازه موجود و ارتفاع 2/40 جهت پیلوت احداثی است 

از بابت موارد مذکور مطابق راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد  مورخ 
3/97/21211-97/05/20 محکوم به پرداخت جریمه شده است تخلف جدیدي مشاهده 

نگردید

1

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حالیه درخواست صدور پاسخ  به تصمیم کمیسیون بشماره  3/98/24124  مورخ    
1398/11/01 در خصوص تغییر سال وقوع تخلف به سال 92 را دارند

شایان ذکر است مدارك صدور پروانه (نامه قطع گاز،تعهد کارفرما و ناظرین و....) که مربوط به 
سال 93 است پیوست می باشد

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد 
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر مجدد و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با 
عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-217028 مورخ 97/11/09 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مبنی بر اعالم سال 1390 به عنوان سال وقوع تخلف، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  583,548,000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 277.88  1.75
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 3/99/24584 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوارامام 
کوچه 
عاشوري 
بعدازك 
شعبانی 
انتهاي 
وحدت دو  
جنب  ك 
 بنفشه

3-3-30499-8-1-0-0 2

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب  یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 60,000,000(شصت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به اینکه این تخلف در گزارشات قبلی شهرداري اعالم نشده و در راي قبلی 
کمیسیون  و راي دیوان عدالت اداري مورد بررسی قرار نگرفته، این کمیسیون  با 

تکلیفی مواجه نمی باشد.

سایر  0
 

1200000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به محتویات پرونده تخلف ساختمانی  
بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 100/25 (طبق فروش نامه عادي 100 متر 

 مربع)
که از بابت   یکباب ساختمان مسکونی 3 طبقه   با نوع اسکلت بتنی و قدمت سال 92  شامل 

همکف بصورت پیلوت بمساحت 44/71 متر مربع بانضمام یک واحد سوئیت بمساحت  -1
 . 55/54 مترمربع

طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بازیربناي 90/22  مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
2/81 متر مربع بصورت بالکن (از سه طرف باز) در محدوده ملک و مشرف به پالك همجوار 

.احداث گردیده است
 طبقه دوم بصورت یک واحد مسکونی بازیربناي 87/41 مترمربع-3

 و  دو واحد کسري پارکینگ مسکونی- 4
با عنایت به طرح تفصیلی قسمتی از ملک در کاربري حریم (رودخانه) واقع شده است که  -5
با توجه به پاسخ استعالم شرکت محترم آب منطقه اي (پیوست پرونده) به دلیل عدم 

 دسترسی به ملک و رودخانه مقدار
آن نامشخص می باشد ضمنا الزم به ذکر است با توجه به خط پروژه ارسالی از واحد محترم 
خط پروژه و طرح تفصیلی نظر به پیش بینی احداث معبر 12 متري در حدود جنوبی و غربی 

ملک کل ملک مذکور در مسیر احداث معبر
متري آتی و حریم رودخانه (بسطح 91/10 متر مربع از عرصه مشتمل بر اعیانات احداثی  12

 در حریم 45 متري رودخانه خارج حریم 15 متري سازمان آب) قرار دارد
داراي  راي کمیسیون تجدید نظر   بشماره ف 3988 مورخ  1396/07/30   و متعاقب آن 
داراي راي دیوان عدالت اداري ( بشماره 91641 مورخ 1397/05/15 ثبت دبیرخانه شهرداري 

مر کز) میباشد
ضمنا  در حد شمالی ملک در طبقه  اول حداقل ابعاد نور گیر رعایت نگردیده وهمانطور که  
در فوق ذکر گردید در آن حد داري تراس مشرف به پالك مجاور میباشد و نیز در طبقه دو م 

نیز  رعایت 2 متر عرض حیاط
 خلوت سراسري نگردیده و در آن حد داراي پنجره مشرف میباشد 

حالیه طبق بازدید بعمل آمده   و با توجه به  تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره  
3/97/22271 مورخ 1397/11/16  مبنی بر گزارش بر اساس سال وقوع نظر کارشناس رسمی 

( بشماره  ش ر 217028 مورخ 1397/11/09 ) ( بپیوست )
.که کارشناس رسمی سال وقوع تخلف ملک را 1390 عنوان نموده است 

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور می گردد

2

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان 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 عدم رعایت سیما و منظر  شهرداري موظف است برابر ضوابط و مقررات 
خویش عمل نماید

ردتخلف  0
 

3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1399/03/11 3/99/24617 بدوي پشت صدا  
وسیما - 
بلوار چمران 
 بن بست 
نوروزي

3-1-10012-11-1-0-0 3

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

با اعمال ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 790,070,400(هفتصد 

و  نود میلیون و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 78.38  3
 

3360000  , 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:

11:07زمان 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 تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  بشماره 3/97/115 مورخ   
1397/09/21 می باشد که بصورت 3/5 طبقه بانضمام انباري زیر شیروانی

با زیربناي 558/01 متر مربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سفید کاري است  
وبراساس گزارش مهندس ناظر   و مجري   بشماره 2586  مورخ 1398/03/30  در مرحله  

 : شروع کار درخصوص
اضافه بنا در همکف  بسطح حدود 13/86 متر مربع -1

اضافه بنا در  طبقه  اول  بسطح حدود 13/86 متر مربع تا سقف طبقه اول داراي گزارش -2
غیابی  درسیستم بوده حال با عنایت به پیشرفت فیزیکی و نقشه برداري ارائه شده افزایش 

 : بناي آن شامل
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/33 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 39/99 مترمربع ( هرطبقه  -2
 . 13/33 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی دریک  -3
 . واحد مسکونی بسطح 140/27 مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح  -4
19/96  مترمربع  و تبدیل راهرو به انباري مازاد بر 5 مترمربع بسطح 1/8  مترمربع می باشد
در همکف بمقدار 1/38 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت و در طبقات اول -5
تا سوم هر طبقه بسطح 0/64 متر مربع (در مجموع 1/92 متر مربع) به فضاي مفید مسکونی

تبدیل شده است
با توجه به افزایش واحد مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردد ضمنا مالک   
مجاز به احداث 2 درب سه متري مطابق پروانه صادره است که در محل دو درب 4 متري 

 نصب گردیده
است که تاثیري در پارك حاشیه اي و تامین پارکینگ هاي مورد نیاز ندارد

 همچنین با توجه به موارد مطروحه مقدار 22/91 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد
ضمنا فضاي سبز تا کنون اجرا نشده است و برابر پالن معماري ارائه شده رعایت  آن بمقدار 
10%  عرصه باقیمانده در زمان پایانکار الزامی می باشد (مطابق پالن رعایت می گردد)
.   .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/11 3/99/24759 تجدید 
نظر

شهداء  
کوچه 
رستگار 
  کوچه ابوذر

 

3-2-10206-31-1-0-0 4

در خصوص 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 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 355,656,000(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  

شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 42.34  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه  شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 321 مورخ 92/12/26به صورت 
4/5 طبقه با زیربناي 727/22مترمربع می باشد که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده

:و مطابق سوابق از بابت
اضافه بناء خارج از تراکم  به مساحت  31/07 مترمربع به صورت پیلوت در طبقه **--**

 همکف
اضافه بناء خارج از تراکم به مساحت 31/07 مترمربع به صورت مسکونی در طبقه **--**

اول -دوم -سوم و چهارم(در مجموع همکف و طبقات  155/35مترمربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 4/67در همکف **--**

 و 5/38در طبقات در مجموع 26/19مترمربع
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 10/86مترمربع و پرداخت عوارض درآمدي  **--**

 انباري بیشتر از 5مترمربع بسطح  6/81مترمربع
افزایش تعداد واحد از 6 واحد به 8 واحد **--**

داراي گواهی عدم خالف بشماره 512159 به تاریخ 98/05/19 می باشد  که از بابت  **--**
موارد مذکور محکوم به جریمه و از بابت افزایش واحد محکوم به اعاده به وضع سابق شده 

است
که مطابق سوابق انجام شد

 حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار دارند که با توجه به بازدید از محل موارد
:زیر قابل بیان است

در همکف بسطح 0/13 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده **--**
است

در طبقات دوم و چهارم هر کدام از طبقات یک واحد بوده که مجددا  به دو واحد  **--**
تبدیل شده است و به سبب آن تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد افزایش یافته و یک واحد

کسري پارکینگ مسکونی دارد
در زیرشیروانی  اقدام به احداث  واحد مسکونی (بصورت اتاق منظم به واحد 8 در **---**

طبقه پایین)بصورت طبقه مازاد بمساحت 42/21 متر مربع  بصورت دوبلکس
( منظم به واحد 8 ) نموده اند که بصورت 30/21 متر مربع از آن بصورت توسعه بنا و بسطح  

12 متر مربع
از آن بصورت تبدیل غیر مجاز فضاي انباري و راهرو به واحد مذکور می باشد که طبق سوابق 

.گزارشی از ناظر ساختمان در خصوص آن ثبت نگردیده است
مطابق پروانه صادره مالک مجاز به احداث سه درب 4 متري بوده اند که در حال  *-----*

حاضر یک درب بطول 4/30 متر
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.یک درب بطول 4/45 و یک درب بطول 2/70 متر احداث گردیده است
فضاي سبز در عرصه اجرا نشده است **---*

دیوار حایل بام بصورت سقف ژاپنی اجرا شده است همچنین کپسول اطفاء حریق **----*
در محل نصب نبود

طبق سوابق از بابت تخلفات مذکور (بجز افزایش تعداد واحد و کسري پارکینگ  **----*
 )مطابق صورتجلسه بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 99/02/01

محکوم به تخریب بنا شده است
.مراتب جهت دستورات بعدي به حضور تقدیم می گردد**--**

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 32,964,000(سی و  دو میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.2  0.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/18 3/99/24773 بدوي  
بلوارخرمشه
ر  الله

3-3-10410-457-1-0-0 5
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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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 189**--**
 مورخ 94/12/27 به صورت ساختمان 5طبقه در 10واحد مسکونی

باز یربناي 1166.8مترمربع که با رعایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم به **--**
 مساحت 11.4 مترمربع و با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت

332.02مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري بود  و تا این **--**
مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  موارد اضافه بناء کمتر از 5%زیربناء پروانه

:با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده گردید **--**
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 2.09مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم   هر کدام  به **--**
مساحت 0.54مترمربع (مجموع پنج طبقه 2.7مترمربع )

اضافه بناء مازاد بر تراکم به صورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم به **--**
 مساحت 11.4مترمربع

اضافه بناء به صورت توسعه زیرشیرونی به مساحت 12.01مترمربع  که از این مقدار **--**
.0.92 مترمربع انباري بیشتر از 5متر مربع می باشد

رعایت پارکینگ مور نیاز بر اساس ضو.ابط زمان پروانه می گردد.(درب پارکینگ **--**
اجرا نشده است)

 .با توجه به ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي باز و سبز الزامی نمی باشد**--**
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.سطح اشغال همکف از 62.57% در زمان پروانه به 63.24% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 3 رشت به طرفیت آقاي حسام آزموده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 56.46 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات ( هر طبقه) به مساحت 63.16مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید (در هرطبقه) به مساحت 0.78 مترمربع ، توسعه انباري در زیر شیروانی 
بمساحت 2.48 مترمربع ، وتوسعه راه پله به بام بمساحت 17.18 مترمربع ، و تراکم 

اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی بمساحت 60.91 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 2,639,414,400(دو میلیارد و  ششصد و  سی و  نه میلیون و  
چهارصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 392.77  2
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/06 3/99/24781 بدوي شهداء  
کوچه نوري 
(شهید سید 
حسین 
عظیمی) 
  کوي حافظ

3-3-10328-11-1-0-0 6
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 140 به تاریخ 95/12/04 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي 719.81 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 63.18 متر مربع ( از این مقدار به سطح 6.72 متر مربع  -1
تبدیل سایبان جهت پارکینگ  به بناي مفید می باشد )

 تبدبل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه و فاقد بالکن به سطح 41.33 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 252.64 مترمربع ( هر طبقه به سطح 63.16  -3

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات به سطح 3.12 مترمربع  -4

 (هر طبقه به سطح 0.78 متر مربع  )
توسعه بنا انباري در زیرشیروانی به سطح 2.48 متر مربع -5

 توسعه راه پله به بام  به سطح 17.18 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 60.91 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -7

با توجه به احداث مغازه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -9
با توجه به تزاحمی بودن 2 واحد پارکینگ با یکدیگر ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -10

تزاحمی - درآمدي می باشد

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید راه پله  *--*
1.10 متر )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

با توجه به دریافت بالمانع عدم مسیر دفتر خانه به شماره 518752 به تاریخ  *------*
 97/11/07 سوابق پرداخت اعتبار پروانه را دارد

افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.40 به جهت احداث مغازه ، که ملزم به کاهش  *-------*
 آن در زمان پایان کار با سقف کاذب و به ارتفاع 2.4 می باشد
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 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*
% پروانه 54.55 % ------ استفاده کنونی  79.69

تراکم مجاز : 150% + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 174.44 % ------- استفاده کنونی  280.07

ملک مشمول ضوابط فضاي باز و سبز نمی گردد  *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*---------------------------*
در خصوص آیتم شماره 2 و کسري پارکینگ تجاري ، داراي راي تخریب و مابقی موارد داراي 

 راي جریمه به شماره 2/99/25091 به تاریخ 99/04/16 می باشد
*----*

 مغازه مذکور در محل تخریب و اعاده به وضع سابق گردید ( تصاویر به پیوست می باشد )
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و قدمت ملک موردنظر، ضمن  نقض راي 
بدوي در خصوص احداث مغازه  و با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس 
رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش 15257مورخ 99/2/10 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 24,000,000(بیست و  چهار میلیون ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 49  0
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/13 3/99/24815 تجدید 
نظر

آج بیشه  
امام رضا 
عظیم 
دوست-بن 
بهمن
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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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی  طبق فروشنامه عادي  به عرصه بمساحت 24 متر مربع  
 . شامل یکباب مغازه با فعالیت شغلی  لباس فروشی  ( بوتیک) فاقد تابلو وبالکن  میباشد
با توجه به گزارش ناحیه 1 موجود در پرونده بصورت احداث بدون مجوز یکباب مغازه از نوع 

. مصالح بلوك سیمانی  با قدمت  سال  1395  با پوشش 100% میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

 جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی  نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
شایان ذکر است که به همراه یکباب مغازه حد غرب و خانه  حد شمال باهم بصورت غیابی 
گزارش گردیده بود که طی بازدید بعمل آمده از بابت مغازه مذکور داراي  فروشنامه عادي 

.جداگانه میباشد
مراتب با توجه به  نصمیم کمیسیون بشماره 3/96/19768 مورخ   1396/07/15 جهت 

.دستورات مقتضی تقدیم میگردد
طبق خط پروژه  بشماره 567 بسطح  17/10 از عرصه مشتمل بر اعیان در تعریض کوچه  ***

.هاي 12 متري و6 متري و پخ دو گذر آنها قرار میگیرد
***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
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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 به 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
423,103,500(چهارصد و  بیست و  سه میلیون و  یکصد و  سه هزار و  پانصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 90.99  1.5
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/03/12 3/99/24827 تجدید 
نظر

خ   
فلسطین 
کوچه 8
متري پشت 
تازه اباد 
ضلع  شرقی 
 مجتمع  
الله 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-91-1-0-0 8

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 جریمه به مبلغ 8,416,500(هشت میلیون و  چهارصد و  

شانزده هزار و  پانصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 5.43  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 78 به تاریخ  96/04/03 به صورت 3.5 طبقه بانشمام انباري در زیر شیروانی 

و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 386.17 مترمربع می باشد
 پروانه مذکور در تاریخ 97/04/02 تمدید شده است *-*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام سفت کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 8.79 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 53.49 مترمربع ( هر طبقه به سطح 17.83  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.23 متر مربع و در    -3
مجموع طبقات به سطح 21.48 مترمربع (هر طبقه به سطح 7.16 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 5.43 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

حداقل راه عبوري به انباري ها در همکف به عمق 50 سانت در زمان پایان کار الزامی  *--*
 می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ  *--*
 98/09/16 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 آسانسور اجرا نگردیده است *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *------*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراکم مسوط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 3.50 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 52.15 % ------ استفاده کنونی  63.44

تراکم مجاز : 120%  + 7.5 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 131.20 % ------- استفاده کنونی  190.63
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *-----*------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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  2.25 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
347,625,600(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  

ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 51.73  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/03/18 3/99/24832 تجدید 
نظر

خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه-
خ 

پاستور-مید
ان جانبازان  
بن چمن

3-3-10102-47-1-0-0 9

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان 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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/95 - 98/06/12   بصورت   - -=
 3.5   طبقه در 3  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 540.04 متر مربع
مربع صادر گردیده است ,  عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  بوده و  برابر نقشه  - -

:برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % تراکم زمان پروانه ؛  همکف   74.62 %   - - طبقات  221.70  -

 % مورد استفاده  ؛  همکف 80.91 %   - طبقات  242.73 -
------------------------------------------------------------- 

. اضافه بنا در همکف  خارج از تراکم  مجاز  بسطح  11.84  متر مربع  -1 
اضافه بنا  خارج از تراکم مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح  35.52  متر مربع   - 2 

(هر طبقه بسطح 11.84 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 0.65  متر مربع  ,   - 3 
و طبقات اول سوم  مجموعا بسطح 3.72 متر مربع (  هر کدام بسطح 1.24 متر مربع . )  -  

 - عرض راه پله 1.10 متر
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

ورودي سواره و پیاده اجرا نگردیده است . (رعایت تعداد و طول درب در زمان پایانکار  -
 برابر پروانه صادره الزامیست )

-----
 . داراي  گزارش تخلف ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف -

 .مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

9

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  241,752,000(دویست و  چهل و  یک میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 143.9  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/03 3/99/24849 بدوي دیانتی -   
استقالل - 
  بن سوم

3-3-10318-8-1-0-0 10

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان 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

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 1/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
710,035,200(هفتصد و  ده میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 140.88  1.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/03/03 3/99/24849 بدوي دیانتی -   
استقالل - 
  بن سوم

3-3-10318-8-1-0-0 10

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره **--**
 258مورخ 96/12/28  با زیربناي 1755.06مترمربع در 14 واحد مسکونی

که با رعایت 2متر عقب سازي در طبقه سوم و 4 متر عقب ساز در طبقه چهارم با **--**
ضوابط قدیم طرح تفضیلی صادر گردیده است.(پروانه داراي اعتبار می باشد)

پروانه با استفاده از سقف تراکم  اعطائی به مساحت 143.90مترمربع صادر گردیده **--**
است و در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد سربندي اجرا شده و در 

.مرحله آجر چینی می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده در طبقه همکف 19.9مترمربع **--**

.داراي کاهش بناء می باشد و ساختمان در 12 واحد مسکونی می باشد
. در طبقه اول و دو م به مساحت 2.73مترمربع داراي کاهش بناء می باشد**--***
در طبقه سوم به مساحت 46.81مترمربع عدم رعایت دو متر عقب سازي **--**

دارند.(مازاد بر تراکم)
در طبقه چهارم به مساحت 94.07مترمربع عدم رعایت چهار متر عقب سازي **--**

دارند.(مازاد بر تراکم)
با توجه به تخلف بیشتر از  % 5 زیربناي پروانه صادره  به مساحت 143.9مترمربع **--**

.عدم رعایت سقف تراکم اعطائی دارند
در زیر شیروانی به مساحت 19.3مترمربع کاهش بناء دارد.(انباریها به صورت کامل **--**

اجرا نشده است)
سطح اشغال همکف در زمان پروانه 59.98% و سطح اشغال موجود 59.72% می **--**

.باشد
در طرح جدید می  R121 کاربري عرصه مسکونی با تراکم متوسط در طرح قدیم و**--**

.باشد
رعایت 14 واحد پارکینگ مطابق پروانه صادره می گردد(در بها اجرا نشده است و **--**

رعایت حداقل فاصله 4.5متر مابیت ستونها در زمان پایانکار الزامی است.)
پروانه با ضوابط قدیم صادر گردیده است بنابراین رعایت فضاي سبز و باز الزامی **--**

.نمی باشد
داراي گزارش ناظرین سازه و معماري  به شماره رهگیري 1456و 6004 مورخ **--**

.96/12/28 می باشد
.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم 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 آقاي علی عسگري و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 که منجربه صدور راي شماره 3/99/24658 مورخ 99/02/13  گردیده به 

لحاظ اینکه سال وقوع تخلف  در فرم جریمه الیحه توسط شهرداري به اشتباه 1398 
درج گردیده درحالیکه باستناد نامه شماره 30089 مورخ 99/02/31 در واقع تخلف 
مربوط به سال 1389 می باشد؛لذا با اصالح راي در آن قسمت و همان ضریب 
قبلی(2.5) باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها مبلغ جریمه از 

1.868.835.000 ریال به مبلغ 723,420,000(هفتصد و  بیست و  سه میلیون و  
چهارصد و  بیست هزار ) ریال اصالح میگردد.ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي 

تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است

جریمه 241.14  2.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/24 3/99/24892 اصالح
ي 
بدوي

بلوارامام  
خمینی  
نبش ك 
رسالت

3-3-30219-60-1-0-0 11

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 366 به تاریخ 86/09/01 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 510.40 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *-*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *--*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 52.64 متر مربع  ( به کسر مساحت پاسیو به سطح 11.81  -1

--- ابعاد قانونی 3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
اضافه بنا در طبقه اول تا  سوم در مجموع به سطح 157.92 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
52.64 مترمربع )-- ( به کسر مساحت پاسیو به سطح 11.81 در هر طبقه  --- ابعاد قانونی 

3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 75.70 مترمربع در طبقه چهارم ( به کسر مساحت راه   -3
پله و پاسیو به سطح 11.81 --- ابعاد قانونی 3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 11.95 متر مربع و در   -4
مجموع طبقات به سطح 18.63 مترمربع (هر طبقه به سطح 6.21 متر مربع  )

با توجه به  تعداد 7 واحد مسکونی ، ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ بوده که رعایت 3  -8
 واحد می گردد و داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

 ( با توجه بازدید مجدد  و جانمایی پارکینگ )
 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121   -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 45.29 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  76.76

تراکم مجاز : 150 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 135.87 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  230.29

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------*
در خصوص موارد اشاره شده داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/24658 به  

 تاریخ 99/02/13می باشد
( الزم به توضیح می باشد در متن گزارش سال خالف و در جدول کاربري ها سال 1389 قید 

شده است ، لیکن در فرم تحلیل سال 1398 باشتباه قید گردید )
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص بناي مازاد بر تراکم، 

راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,582,000(نود میلیون و  
پانصد و  هشتاد و  دو هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 9.74  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 3/99/24903 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
یعقوبی

3-2-10318-97-1-0-0 12

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 
27137مورخ 99/2/27  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

39,335,900(سی و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  نهصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 126.89  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 100 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 108.18 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 67.03 -1

 همکف به سطح 72.49 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 109 -2

در طبقه  به سطح 54.40 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح  9.74 متر مربع  *--*
 داراي خارج تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

 داراي تراس روباز به سطح 11.52 متر مربع می باشد *------*
 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*

  تراس غیر مسقف احداثی فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد *--------*

مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

12

در خصوص افزایش واحد راي بدوي عینا تایید می گردد ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/21 3/99/24904 تجدید 
نظر

شهدا  
فرهنگ و 
دین  خیابان 
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-41-1-0-0 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

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

شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ، ضمن نقض راي بدوي و 
تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
278,829,600(دویست و  هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  بیست و  نه هزار و  

ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 47.42  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/03/21 3/99/24904 تجدید 
نظر

شهدا  
فرهنگ و 
دین  خیابان 
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-41-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/176  به تاریخ 97/12/21 به صورت 3.5  طبقه  بانضمام انباري در زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 618.15 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 10.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 30.03 مترمربع ( هر طبقه به سطح 10.01 مترمربع  -2

(
توسعه بنا در زیرشیروانی به صورت توسعه انباري به سطح 6.99 متر مربع  -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.39 مترمربع می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 0.39    -5
مترمربع ( هر طبق ه به سطح 0.13 متر مربع )

 افزایش تعداد واحد از 3 به 6 واحد مسکونی -8
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد  -9

کسري پارکینگ تزاحمی - درآمدي  می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ  *-*
 98/03/05 و به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 98/10/01 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 -  کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز : 70 %  + 6 % تشویقی عقب نشینی  -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 75.33 % ------ استفاده کنونی  80.57

تراکم مجاز : 210 % + 18 % تشویقی عقب نشنی  -------  مورد استفاده  *---------*
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% زمان پروانه 225.99 % ------- استفاده کنونی  241.70
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی صادره رعایت  عقب نشینی  *------------*

 می گردد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 10,318,140(ده 
میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  یکصد و  چهل)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 153.57  0.1
 

30000  , 1373
 , 1393

دیوار گذاري 1399/03/18 3/99/24956 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا  خ 
پرند-مقابل 
مسجدامام 
حسن 
مجتبی 
-نبش بن 
بست پور نیا

3-2-10276-749-1-0-0 14
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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 احتراماً، مکان  مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین نسقی  برابرخط عادي  به مساحت عرصه 
حدود245 مشتمل  بر یکباب خانه ویالیی برابر تاریخ نصب کنتوربا قدمت سال 1363 

ودوباب مغازه با قدمت سال 1393
 . با نوع اسکلت بلوکی می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل 

 .  مسکونی بسطح 99/57 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال 1363 -1
دوباب مغازه باب اول دوبر بسطح 14/1 مترمربع وباب دوم بسطح 26 مترمربع فاقد بالکن  -2

  . وتابلو با قدمت سال 1393
براي مسکونی با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ اما براي دوباب مغازه براساس  -3
  R112 ضوابط کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند . وباتوجه به قرارگرفتن ملک درپهنه

 تراکم همکف 60% مورد استفاده
. می باشد %51

 .دیوارگذاري بدون مجوز به طول 43/82 متر -4
توضح اینکه برابر   خط پروژه شماره 1964  وانعکاس ملک برروي آن بسطح 38/94 مترمربع 
داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 5/16 مترمربع از اعیان تجاري وبسطح 18/28 

 مترمربع از اعیان مسکونی
وبسطح 15/5 مترمربع از عرصه می باشد . مراتب باتوجه به عدم پیگیري مالک جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

14

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  یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/06 3/99/24965 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس   
کوچه 
کاشفی 
-نرسیده به 
مدرسه 
-جنب 
صانع 
آلومینیوم 
 ممتاز

3-1-10292-174-1-0-0 15

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه هیات کارشناسی شماره 22231  مورخ 1399.02.20  ارزش 

سرقفلی به مبلغ 856.700.000  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 171,340,000(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 53.06  0
 

1800000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز
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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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت 53**--**
مترمربع که از بابت 45مترمربع بناي بدون مجوز در مرحله اسکلت داراي راي غیابی 

..کمیسیون ماده صد به شماره 6513مورخ 93/5/01می باشد
در حال حاضر با توجه به پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی و بازدید انجام **--**

شده وضع موجود به صورت یک باب مغازه آرایشگاه زنانه به مساحت عرصه واعیان 39/37
مترمربع با مصالح بنائی  (بلوکی با قوطی فلزي)و ارتفاع 3/5متر

وبالکن بتنی به مساحت 13/69مترمربع (13/12مترمربع داخل 1/3 و 0/57مترمربع **--**
خارج از 1/3) با قدمت سال 93 و سربندي شیروانی با خرپاي چوبی که بدون مجوز احداث 

.گردیده است
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند **--**

 .جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 720پیوست فاقد عقب نشینی از معبر 30متري حد **--**

 .جنوب و خارج از مسیر برق فشار قوي در حد غرب قرار دارد
.می باشد r112 کاربري ملک**--**

.سطح اشغال 100% بناء می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه و نسقی بودن زمینهاي محدوده اظهارنظر در  **--**

.خصوص معبر حد غرب امکان پذیر نمی باشد
با توجه به تصمیم شماره 18978مورخ 97/11/13در خصوص گزارش بهنگام موارد  **--**

 به کمیسیون اعالم که مجددا
برابر تصمیم شماره 23151مورخ 98/06/12 کمیسیون ماده 100 مقرر گردید در **--**

.خصوص معبر حد غرب بر اساس طرح تفضیلی اظهار نظر گردد
****************---------*******************

با توجه به خط پروژه تهییه شده توسط واحد خط پروژه به شماره 720 در حد غرب **--**
.کوچه اي در طرح تفضیلی دیده نشده است بنابراین در این حد فاقد عقب نشینی می باشد

.مراتب به حضور تقدیم 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 بناي 
مازاد بر تراکم ،  بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 10,113,188(ده میلیون و  یکصد و  سیزده هزار و  یکصد و  

هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 41.49  1.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 3/99/24966 رسیدگ
ي 
 مجدد

پیرکالچاي  
امام حسین 
میرزاده بن 
سوگل

3-1-10309-297-1-0-0 16

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  ونظریه هیات 
کارشناسی بشماره 5988 مورخ 1399.02.26 مبنی بر تایید استحکام بنا ورعایت 
اصول بهداشتی ،  و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 

دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 1,093,788(یک میلیون و  نود و  

سه هزار و  هفتصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 67.31  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به (دو جلد) سند مالکیت ارائه شده بصورت 
ششدانگ عرصه و اعیان خانه بمساحت عرصه 98 متر مربع می باشد که وضع موجود آن با 
توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده توسط مالک بمساحت 102/71 متر مربع مشتمل بر 
خانه دوبلکسی به مجموع زیربناي 108/80 متر مربع یا اسکلت بتنی و به قدمت احداث 

.حدود 19 سال (احداث سال 1378)می باشد
سطح اشغال  و تراکم مجاز 80 درصد و سطح اشغال موجود 84/12  درصد و تراکم موجود 

برابر با 105/93 درصد می باشد
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین باستناد خط پروژه شماره 1892 
پیوست بمساحت 46/57 متر مربع از ملک (مشتمل بر اعیانات احداثی) در مسیر تعریض 

معابر قرار دارد
حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي 

.بحضور ایفاد می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,052,772,000(یک میلیارد و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  هفتاد 
و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 125.33  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/03/26 3/99/24995 بدوي شهید  
انصاري 
ارشاد  
دوستان

3-3-10031-3-1-0-0 17
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/10 به تاریخ 98/02/30 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 483.46 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *-----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 22.74 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 22.74 مترمربع ( هر طبقه به سطح 68.22  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.14 متر مربع و در  -3
مجموع طبقات به سطح 26.23 مترمربع ( در طبقات اول و دوم هر طبقه به سطح 8.63 متر 

مربع  و طبقه سوم به سطح 8.97 متر مربع   )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره کد 
 پیگیري گزارش  3005  به تاریخ 98/04/10  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
برگه شروع عملیات شهرداري به تاریخ 98/12/17 ثبت شده دردفتر شهرداري می  *---*

 باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*
باتوجه به طول بر ملک ، مجاز به نصب 2 درب به طول 3 متر بوده و با توجه به  *------*
اینکه پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نمی گردیده ، 2 درب به طول هاي 5 و 2.7 متر 

 تعبیه شده است
برابر ضوابط درآمدي با توجه به افزایش طول درب ماشین رو به طول 1.70 به  *--------*
جهت تردد راحت خودرو یک واحد خودرو  مشمول ضوابط ماده 65 دفتر چه عوارض 

 درآمدي  می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 % ------  *------*
% استفاده کنونی  84.58

تراکم مجاز : 210 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 210 % -------  *---------*
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% استفاده کنونی  253.73
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,434,636,000(یک میلیارد و  چهارصد و  سی و  چهار میلیون و  ششصد و  سی و  

شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 288.5  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/18 3/99/25002 تجدید 
نظر

سه راه  
فرزانه-ارشا
د  گل رز

3-3-10082-43-1-0-0 18
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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 احتراماً پالك  ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 51 **--**
مورخ 97/04/25 که با استفاده از ضوابط همجواري با یک طبقه مازاد به صورت ساختمان 

 3.5طبقه در 3واحد مسکونی
باز یربناي 510.2 مترمربع به صورت عقب ساز صادرگردیده است . در زمان بازدید   **--**
ساختمان در مرحله اجراي سفت کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

 تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 97 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 28.02مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازاد  بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 34.63**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 103.89مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به صورت انباري مازادبر 5مترمربع  به مساحت 5.01 **--**
مترمربع

احداث انباري بیشتر از 5مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 5.39مترمربع که از **--**
.این مقدار 5.01در تخلف منظور گردیده است و 0.38مترمربع انباري مازادبر 5متر می باشد
تغییر جانمائی ملک از عقب ساز در حد جنوب به برساز در حد جنوب به مساحت **--**

37.8مترمربع در هر طبقه( در مجموع 151.2مترمربع)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**
پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20مترمربع را دارند)

رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره نمی گردد.(17.98متنرمربع کسري حد **--**
نصاب فضاي باز بر اساس ضوابط زمان پروانه دارند)
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.سطح اشغال همکف از 76% در زمان پروانه به 78.06% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 3 رشت به طرفیت آقاي احمد علی میرزایی  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی ، 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 49,890,000(چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  

نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.74  2
 

3100000  , 1391
 , 1398

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/18 3/99/25005 بدوي فلسطین  
پشت 
مجتمع الله 
زمینهاي  
نهضت

3-2-10224-88-1-0-0 19

توضیحات بازدید احتراماً جهت  پالك ارائه شده  پروانه ساختمانی به شماره 143- 1391/05/16 در **--**
 4/5 طبقه  چهار واحد مسکونی بمساحت کل 454/75 متر مربع

با استفاده از سقف تراکمی اعطایی  صادر گردیده که عملیات ساختمانی به پایان  **--**
.رسیده و پروانه فاقد اعتبار می باشد

داراي گواهی عدم خالف بدون افزایش بناء به شماره   103310مورخ 1394/02/17 **--**
.می باشد

در حال حاضرداراي اضافه بناء مازاد بر طوول 60% و مازاد بر تراکم جهت تامین **--**
پارکینگ مازاد به مساحت 5.35مترمربع  به صورت سایبان فلزي در طبقه همکف با قدمت 

.سال 98 دارند
در طبقات اول تا چهارم داراي کاهش بناء به مساحت 0.16مترمربع (0.04مترمربع)**--**
اضافه بناء به صورت توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 6.39مترمربع با قدمت **--**

سال 91
توضیح اینکه طبق پروانه ساختمانی راه پله فاقد آسانسور بوده که وضع موجود **--**

.داراي آسانسور است
فاقد کسري پارکینگ (بر اساس ضوابط زمان پروانه دو پارکینگ مورد نیاز )دامنه **--**

,بصورت ژاپنی اجرا شده
.سطح اشغال همکف از 58.8%در زمان پروانه به 62.34% افزایش یافته است**--**

.پروانه مشمول ضوابط فضاي باز و سبز نمی گردد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم می گردد**--**
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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11:07زمان 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 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 33 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 

معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  668,250(ششصد و  شصت و  هشت هزار 
و  دویست و  پنجاه)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33  0.1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 3/99/25008 بدوي دیانتی   
ماهی 
رودخان  

نبش ك 10

3-3-10125-5-1-0-0 20

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون 

و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

202500  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک باب خانه نسقی یک اشکوبه  بر روي  -
 . کرسی با تاریخ نصب کنتور 1383/11/03  که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است

طبق کروکی ارائه شده داراي عرصه بسطح 58.84 متر مربع و اعیان بسطح حدود 33 متر  -
 . مربع است

داراي سربندي همسان و دیوار مشترك با مجاور حد شمالی میباشد . (قبال بصورت  -
 یکپارچه بوده که جداگانه بفروش رسیده است )

 . بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 969 فاقد عقب نشینی -
 . بر اساس طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی قرار دارد -

قرار دارد . سطح اشغال مجاز  R112   75 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري مسکونی -
 % %   مورد استفاده 56.08

 . اعیان داخل تراکم -
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -

 . فاقد حدنصاب 75 متر مربع  عرصه -
 . حداقل مساحت واحد مسکونی رعایت نگردیده است -

 . فاقد 2 متر راه عبور سواره -
 . مورد درخواست مجوز حفاري انشعاب  آب بطول 7متر آسفالت قدیم -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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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 شعبه 1 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 26628 مورخ 27/02/99  
ارزش سرقفلی به مبلغ 4.600.000  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 920,000(نهصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 24.33  0
 

50000  , 1358 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/21 3/99/25020 تجدید 
نظر

آج بیشه -  
خ امام رضا 
جنب 
تعاونی 
روستایی   
گاراژ 
جوانان-بن 
بست اقاقیا

3-3-10364-162-1-1-0 21

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده عبارتست 
یکباب مغازه (نسقی) بمساحت 21 متر مربع (که بخشی از مغازه هاي

احداثی در یک  گاراژ نسقی است که بطور مجزا قبال جواب دریافت نموده اند و مغازه مذکور 
راه به داخل گاراژ ندارد و از سمت خیابان حد جنوبی در مجاورت خیابان

قرار دارد) و قدمت آن با توجه به مدارك فروشنامه ارائه شده به حدود 40 سال می رسد و با 
توجه به ضوابط زمان ساخت بنا فاقد کسري پارکینگ است

الزم به توضیح است اسکلت مغازه مذکور بصورت بلوکی بوده ارتفاع آن از همکف حدود 
5/30 متر بوده و فاقد بالکن و تابلو است ضمنا باستناد پالن نقشه برداري ارائه شده

از طرف مالک(ممهور به مهر مهندس نقشه بردار) مساحت آن برابر با 24/33 متر می باشد و 
.در زمان بازدید بعنوان انبار لوازم یدکی از آن بهره برداري می گردید

باستناد خط پروژه شماره1086 پیوست بمساحت  22/42 متر مربع از مغازه مذکور در مسیر 
تعریض معبر 45 متري حد جنوب (بلوار امام رضا (ع)) قرار دارد

از بابت احداث مغازه مذکور بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد 

.می گردد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:07زمان 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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
 بدون مجوز شهرداري ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 33789 مورخ 99/03/07 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري براي مقدار بناي 
داخل تراکم ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 4,145,930
(چهار میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  نهصد و  سی) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 178.39  0.1
 

960000  , 1369
 , 1391

احداث بناي جداساز 1399/03/21 3/99/25027 بدوي ج سنگر  
روبروي 
درب شرکت 
نفت کوي 
طالقانی اول 
   کوچه سوم

3-1-10235-15-1-0-0 22

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

63.81  0
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 447 متر مربع

می باشد که طبق پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود آن برابر با 447/80 متر 
مربع بوده و باستناد خط پروژه شماره 2408

پیوست بمساحت 63/81 متر مربع از آن (26/61 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در 
مسیر تعریض معابر قرار دارد

و در آن ساختمان دوبلکسی با اسکلت آجري به مجموع زیربناي 143/42 متر مربع با قدمت 
احداث سال 69 و سایبان فلزي بمساحت 34/97

متر مربع به قدمت حدود 7 سال احداث گردیده است که از بابت آن بالمانعی ثبت نگردیده 
.است

سطح اشغال موجود برابر با 36/72% و سطح اشغال مجاز برابر با 60% بوده و کل بناي احداثی 
و داخل تراکم می باشد R112 در کاربري

.و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد 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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 33696 مورخ 99/3/7 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 38,226,100(سی و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش هزار و  یکصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 123.31  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 3/99/25032 بدوي میدان امام 
حسین (ع)  
شهرك صبا  
ك پنجم  
ك شهید 
حسین 
یعقوبی

3-2-10318-33-1-0-0 23

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 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

28,768,000(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار )  ریال صادر و 
اعالم می گردد .

جریمه 9.28  1
 

3100000  , 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:

11:07زمان 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 100 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 104.65 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 67.37 -1
 همکف به سطح 70.50 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 108.87 -2
در طبقه  به سطح 52.81 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح 9.28 متر مربع  *--*

 داراي خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
 داراي تراس روباز به سطح 11.52 متر مربع می باشد *------*

 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*
تراس غیر مسقف احداثی فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

23

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 ، راي به جریمه به مبلغ 863,505,600(هشتصد و  

شصت و  سه میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 137.44  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/21 3/99/25033 بدوي دیانتی   
مدنی

3-2-10087-14-1-0-0 24
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82**--**
مورخ 97/06/31 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی
.که بر اساس ضوابط جدید طرح تفضیلی صادر گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري ارائه شده ساختمان به **--**
:صورت 7 واحد مسکونی و موارد اضافه بناء به شرح زیر مشاهده گردید

توسعه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 30.85مترمربع به صورت **--**
پیلوت جهت پارکینگ

اضافه بناء مازادبر تراکم در طبقه اول تا سوم به مساحت 30.85مترمربع در هر **--**
 طبقه

اضافه بناء به صورت احداث یک طبقه مازاد(اسکلت فلزي) بر طبقات پروانه به **--**
مساحت 127.16مترمربع

اضافه بناء به صورت انباري مازاد بر مساحت 5 متر مربع در طبقه چهارم به مساحت **--**
6.35مترمربع

 احداث راه پله به بام به مساحت 10.27مترمربع در طبقه پنجم در زیرشیروانی**--**
اضافه بناء به صورت احداث سایبان فلزي جداساز در محوطه به مساحت 14.04**--**

 مترمربع مازاد بر تراکم
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 7 واحد**--**

.در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري بود وسربندي تکمیل شده بود **--**
.طبقه چهارم به صورت فلزي مازاد بر طبقات مجاز احداث شده است**--**

رعایت  پارکینگ مورد نیاز می گردد( سایبان به صورت پارکینگ مازاد می باشد و **--**
راه عبور بر اساس پروانه صادره 2متر)

.سطح اشغال مجاز 60% و سطح اشغال موجود 69.83% می باشد**--**
.دربها پارکینگ اجرا نشده است**--**

حد نصاب فضاي باز با ضوابط زمان پروانه 140مترمربع می باشد که 59.41مترمربع **--**
. کسري حد نصاب فضاي باز دارند

.و کسري حد نصاب فضاي سبز به مساحت 60 متر مربع دارند**--**
داراي گزارش مرحله اي ناظر در خصوص طبقه مازاد به شماره پیگیري  15989در **--**

 سامانه نظام مهندسی
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم 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 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد ( طبقه سوم )  با توجه 
به نظریه کارشناسی شماره 38355 مورخ 1399.03.13 مبنی بر تایید استحکام بنا ، با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,407,927,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 151.39  3
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/20 3/99/25077 بدوي بلوار امام 
خمینی    
کوچه 
عاشوري

3-3-30224-61-1-0-0 25

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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 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 احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 170 مورخ 92/12/27  می باشد 
که بصورت بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 230/81 متر مربع (با 

 استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده
. که عملیات اجرایی به اتمام رسیده وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي

.افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف  بسطح 0/97  متر مربع-1
. افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه   اول بسطح 0/97 مترمربع-2

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه   دوم بسطح 8/85  مترمربع که از مقدار فوق   -3
بسطح 7/88 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در ارتفاع 6 متري وعرض 

. متوسط 1/2 متر
افزایش بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 80/84  متر مربع در -4
طبقه سوم که از مقدار فوق بسطح 7/88 متر مربع   بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر  

.عام میباشد
. افزایش بنا بصورت انباري وراهرو درزیرشیروانی بسطح 24/98   متر مربع-5

. استفاده از سقف تراکم اعطایی  زمان صدور پروانه  بمیزان 34/94 متر مربع -6
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد که منجر به کسري یکواحد پارکینگ  -7

 . مسکونی گردیده
 . افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 2/8  متر  -8

الزم به ذکراست که  خارج از  تراکم ملک فوق در همکف و طبقات 34/94 متر مربع (همکف 
13/25 متر مربع و طبقات 21/69 متر مربع) میباشد.که  در زمان صدور پروانه اشتباها خارج 

تراکم در همکف و طبقات 55/86 متر مربع
(همکف 18/62 متر مربع و طبقات 37/24 متر مربع) اعالم شده بود حالیه  درخواست گواهی 

.عدم خالف دارند.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم 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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
 ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 97/85مترمربع در حد تراکم  ، ضمن نقض راي بدوي ،  

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس 
رسمی دادگستري به شماره 38673 مورخ 99/3/13و عدم احراز ضرورت قلع مستندا 
به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 719,675(هفتصد و  نوزده هزار و  ششصد و  هفتاد و  پنج) ریال 
محکوم و اعالم میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 97.85  0.1
 

220000  , 1365
 , 1377

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25080 تجدید 
نظر

جاده 
انزلی-باالتر 
از فرودگاه 
بن بست 
سوم

3-3-10373-166-1-0-0 26

توضیحات بازدید مکان تعرفه  شده توسط متقاضی  طبق فروش نامه عادي  به مساحت150 متر مربع  میباشد 
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک (ممهور به مهر نقشه بردار )داراي یکباب خانه  به 
.مساحت  86.85 متر مربع  با قدمت سال1365 ( برابر فیش برق ارائه )  میباشد

در مجاورت ملک رودخانه فعال وجود دارد که  برابر با نامه شماره 191217 مورخ 1398/10/18
.،ملک در خارج حریم قرار دارد

.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
R112 برابر هامش  نویسی واحد نقشه برداري در شیت شهري  ملک مذکور در کاربري---
(مسکونی ) قرار دارد و براي ملک کوچه اي در طرح تعریف نشده است.و همچنین بدلیل 

.نسقی بودن قابل به طرح در کارگروه خط پروژه نمی باشد
داراي سایبان به مساحت 11 متر مربع به قدمت 1377 میباشد

.سطح اشغال مجاز 70 درصد سطح اشغال  استفاده شده با سایبان 65.73 درصد میباشد
.در حد تراکم می باشد 

******.داراي تعمیرات جزئی میباشد
پیرو گزارش غیابی و با سال تخلف 1397 و به موضوعیت اقدام به نما کاري داراي راي 

.تخریب بشماره 3/98/23745 مورخ 1398/09/18 می باشد
.در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 3/98/23962 مورخ 1398/10/16  جهت 
.دستورات مقتضی به حضور ارسال 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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 4.23 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 676,800
(ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.23  2
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/21 3/99/25095 بدوي بلوار  
خرمشهر - 
ك طالب 
سربازي 
اولین بن 
 بست

3-3-10384-43-1-0-0 27

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 
39729مورخ 99/03/17راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
581,360(پانصد و  هشتاد و  یک هزار و  سیصد و  شصت) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.67  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,000,000

(چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

80000  , 1370 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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
 مشتمل بر یک باب خانه  به مساحت 103 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت  یک باب خانه ویالیی بر روي کرسی   *--*
 بانضمام سرویس بهشداتی جدا ساز در مجموع به مساحت 72.63 متر مربع می باشد

 باستناد نقشه برداري ارائه شده عرصه به سطح 97.20 متر مربع می باشد *---*
 ساختمان در حال بهره برداري می باشد *----*

 سال وقوع تخلف به سال 1370 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد *------*
:  باستناد خط پروژه  575 فاقد عقب نشینی بوده است اما *-------*

و   S321  به سطح 33.13 متر مربع از عرصه ملک  ( مشتمل بر اعیان نیز بوده ) در کاربري
بخشی دیگر  از عرصه  به سطح 64.07 متر مربع ( مشتمل بر اعیان به سطح 42.79 متر مربع 

واقع گردیده است  R112  )  در کاربري مسکونی
ضمنا در خصوص اعیان مذکور داراي تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه  *-------*

 .مدارك به شماره 3/94/12254 به تاریخ 94/09/03 می باشد
ضمنا راه عبوري به ملک از طریق یک رشته راه عبوري با عرض 2 متر بوده   *---------*

 که در خط پروژه  و طرح تفصیلی کوچه اي تعبیه نشده است
   R 112   -  S321 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--------*

 : واقع شده است و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز 75 % --- مورد استفاده 79.11 -1

به سطح 72.67 متر مربع در حد تراکم و به سطح 4.23  متر مربع به صورت خارج تراکم می 
 باشد

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -2
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور 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

درخصوص  تخلف بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن 

نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره 
هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/19 3/99/25096 تجدید 
نظر

خ  
ارشاد-کوچ
ه شفاعت 
طلب سمت 
راست - 
کوچه گل 
رز

3-3-10105-1-1-0-0 28

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 39209 مورخ 99/03/17مبنی بر تایید استحکام بنا طبقه 

مازاد،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در 
خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد با اعمال  ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,210,678,400(دو 

میلیارد و  دویست و  ده میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
در حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 328.97  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  "احتراما
 . گزارش فوق بر اساس سوابق سیستمی بوده و از ملک بازدیدي صورت نگرفته است

ملک  داراي پروانه ساختمانی شماره142 مورخه 97/11/7   بصورت دو طبقه   روي پیلوت در 
 چهار

واحد مسکونی با راه پله به بام  بازیربناي کل   426/75 مترمربع صادرگردیده عملیات  
ساختمانی درحد نازك کاري  میباشد. وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 

 : داراي
 . افزایش بناي مازاد بر سطح اشغال درهمکف بسطح 35.5 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات مجاز بسطح 71  مترمربع ( هرطبقه 35.5 مترمربع  -2
( . 

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح 148.67   -3
مترمربع (کل بنا احداثی  بسطح 170.48 بکسر راه پله طبقه زیر شیروانی در هنگام پروانه 

 بسطح 21.81 )
 . افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی-4

برابر نقشه معماري احداث  راهرو وانباري بسطح 73.80 مترمربع   در زیر شیروانی که   -4
انباري شماره 2و 3 (موجود در نقشه برداري )به ترتیب 1.84 متر مربع و 1.43 مترمربع داراي 

.سطح اضافه  بر 5 متر مربع میباشد
کسري حد نصاب فضاي باز برابر پالن معماري ارائه شده بسطح 82.19  مترمربع -5

دارند(کسري حد نصاب بر اساس ضوابط روز پروانه و به ازاي هر واحد 20 متر مربع ).  کسري 
حد نصاب فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده  بسطح 28.05 مترمربع دارند(کسري حد 

 .نصاب بر اساس ضوابط روز پروانه و به ازاي هر واحد 10 متر مربع )
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با  احتساب تشویقی آسانسور 64.80 % و سطح  *----*

 اشغال موجود برابر با  81/84% وتراکم استفاده شده در طبقات
. می باشد % 245/54

.مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد. الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی درب در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

گردد.دو پارکینگ با تزاحم یک به یک میباشد.(از بابت عوارض درآمدي )
داراي  گزارش مهندس ناظر به شماره 2800 مورخ  98/04/07در پرونده می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور 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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز، 
محل هیچگونه تامل وتردید نیست ، با وصف ابالغ اخطاریه، با توجه به عدم پیگیري 
مالک باستناد نامه شماره 28550 مورخ 99/2/29 شهرداري منطقه، دلیلی مبنی بر 
اخذ مجوز در احداث بنا ارائه ننموده است لذا به استناد تبصره یک از ماده صدقانون 
شهرداریها و به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به قلع بنا صادر و 
اعالم می دارد و با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز 

کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

سایر 143  0
 

780000  , 1390
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 3/99/25107 بدوي بلوار 
ولیعصر 
پشت 
مسجد 
سرداب چاه 
داخل کوچه 
پنجم بعد از 
فرعی هفتم 
انتهاي  بن 
بست شهید 
گلستانی 
سمت راست

3-3-10518-19-1-0-0 29
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی و برابر نقشه ارائه 
 شده عرصه ملک به سطح 91 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی در  *----*
 یک واحد مسکونی  با مصالح بلوکی می باشد

 عملیات ساختمانی به اتمام و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1387 می باشد *------*

کاربري ملک در زمان وقوع تخلف ، فاقد کاربري و در محدوده قانونی شهر   *-------*
 واقع شده بوده است

 ( زمین هاي کشاورزي )  G213 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *--------*
باستناد پی نوشت واحد نقشه برداري و با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان  *------*

  تهیه خط پروژه نمی باشد ( معبر موجود بن بست 6 متري )
برابرضوابط  طرح تفصیلی و نوع کاربري  ملک ،  کل اعیان به سطح 116 متر  *-------*

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*

عمق 2 متر حیاط خلوت سراسري رعایت نمی شود  ( با توجه به بازشو به سمت   *-----*
 حد غرب در حیاط خلوت ، ملک فاقد اشرافیت می باشد )

در خصوص تخلف به شرح زیر داراي سوابق گزراش و راي تخریب بنا برابر راي  *-------*
 : کمیسوین ماده صد می باشد

 . 
 .همکف بصورت مسکونی بازیربناي 47/24 مترمربع -1

طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 33/28 مترمربع که با یکواحد تحتانی بصورت  -2
دوبلکسی احداث شده

طبقه همکف بصورت یکواحد مسکونی با راه جدا بسطح 35/58  مترمربع -3
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند . وبا توجه به کاربري  -4

  . ملک در طرح تفصیلی با کاربري کشاورزي  کال مازاد برتراکم می باشد
باستناد گزارش واحد خط پروژه  با توجه به نسقی بودن ملک  ، امکان تهیه خط پروژه در 

. مکان مورد نظر  مکان پذیر نمی باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 

) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/27 3/99/25126 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
- پشت 
آتش نشانی 
- کوچه 
دهم-ك 
شبنم 3 
-رو به روي 
س یزدان

3-1-10286-345-1-0-0 30

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-4401 
مورخ 99.01.23 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 
ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 953,343,000(نهصد و  پنجاه و  
سه میلیون و  سیصد و  چهل و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 205.02  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 75 متر مربع می باشد

باستناد خط پروژه شماره 720 به سطح 3.40 متر مربع از ملک اعیان در هر طبقه از   *--*
ملک در تعریض معبر 8 متري واقع شده است

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و با مصالح بتنی  *-----*
  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
است  و با توجه به مساحت باقی مانده کمتر از 75 متر مربع  و نیز برابر ضوابط امالك خالف 

:   ساز
:کل اعیان به سطح 205.20 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی و نیز داراي یک واحد کسري پارکینگ  *--------*
 مسکونی می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد *---------*
رعایت  ابعاد پاسیو نمی گردد *----------*

با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت سراسري  ،فاقد اشرافیت به پالك  *----------*
همجوار می باشد

ضمنا در خصوص اعیان داراي  تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك  *------*
 به شماره 3/98/22867 به تاریخ 98/05/01 می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

30

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري ، مبنی بر اضافه بناي همزمان 
ساز مسکونی در همکف و طبقه اول جمعاً به مساحت 8.92 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2709450(دو میلیون و  هفتصد و  نه هزار و  چهارصد 
و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد.ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 8.92  1
 

303750  , 1383 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25181 رسیدگ
ي 
 مجدد

پیرکالچاي  
- شهرك 
فجر 
آزادگان 
چهارراه اول 
سمت چپ

3-1-10286-218-1-0-0 31
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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  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در  2 واحد 
مسکونی  داراي پروانه اصالحی بشماره 71 مورخ 72/05/03  با تامین یک واحد پارکینگ  

 ؛(و خریداري یک واحد کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه)
 . و با زیربناي 186.5 متر مربع پایانکار شماره 5161-83/02/17 دریافت نموده اند

پس از آن اقدام به احداث یکباب مغازه در داخل محوطه و سایبان فلزي نموده اند که برابر 
نقشه برداري ارائه شده ؛

احداث یکباب مغازه در داخل محوطه بسطح 27.23 متر مربع و بالکن بسطح 7.76 متر  -1
 ( مربع . (خارج از تراکم ) با تارخ نصب کنتور 1387/08/15

 احداث سایبان فلزي در حیاط بسطح 33 متر مربع .(خراج از تراکم ) احداث 1387 -2
اضافه بناي همزمانساز مسکونی در همکف بسطح 5.61 متر مربع و طبقه اول بسطح  - 3

 ( 3.31 متر مربع .(خارج از تراکم
 . با توجه به قدمت مغازه فاقد کسري پارکینگ تجاري

. الزم به ذکر است که تفکیک آپارتمان پالك فوق صورت نگرفته است
برابر خط پروژه پیوست بشماره 559 بسطح حدود 4.51 مترمربع در قسمت پخ دوگذر 8 و 

. 18 متري قرار دارد
. درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

31

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 88,350,000(هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.4  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25183 بدوي کیژده بلوار  
خرمشهر 
  بهار 10

3-3-10400-13-1-0-0 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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري ، در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 38537مورخ 
99/3/13و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 93,998,200(نود و  سه 

میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 303.22  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25183 بدوي کیژده بلوار  
خرمشهر 
  بهار 10

3-3-10400-13-1-0-0 32

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر  نقشه برداري ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 163.18مترمربع  به صورت ساختمان در حال احداث

با اسکلت بتنی وقدمت سال جاري که در زمان بازدید در مرحله اجراي سربندي  **--**
 بود  تا این مرحله ساختمان   3طبقه  بر روي پیلوت در 3واحد مسکونی

می باشد  تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان به  **--**
:شرح زیر می باشد

طبقه همکف در حال حاضر پیلوت با ارتفاع 3.2 متر به مساحت 99.54مترمربع **--**
(14.61مترمربع از این مقدار راه پله )

طبقه اول و دوم  و سوم هرکدام به مساحت 99.54مترمربع در یک واحد (14.61**--**
مترمربع از این مقدار راه پله )

تا این مرحله نیاز به 3واحد پارکینگ می باشد که یک واحد کسري پارکینگ   **--**
دارد.(درب پارکینگ اجرا نشده است)

.. سطح اشغال مجاز 70% می باشد و سطح اشغال موجود  همکف 61% می باشد  **--**
تراکم پایه  مجاز 100%  و تراکم موجود ساختمان تا این مرحله 188.45% می **--**

باشد.(11.4مترمربع مازادبر تراکم و 303.22مترمربع داخل تراکم پایه)
می باشد بنابراین کل طبقه سوم  به  r112 کاربري ملک بر اساس طرح تفضیلی**--**

.مساحت 99.54مترمربع به صورت طبقه مازاد می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2442به مساحت 4.72مترمربع از عرصه در حد جنوب **--**
.در تعریض کوچه 6متري اصالحی قرار دارد

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی  به حضور تقدیم 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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 90.02مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 35842مورخ 99/3/10و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

16,203,600(شانزده میلیون و  دویست و  سه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 90.02  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25194 بدوي شالکو  
دیانتی 8 
متري فجر

3-3-10013-21-1-0-0 33

توضیحات بازدید احتراماً، مکان بازدید شده با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده ملک نسقی بصورت منزل 
ویالیی بمساحت عرصه حدود 177 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه برابر با 165/52 متر مربع می 
باشد و شامل ساختمان یک طبقه ویالیی به زیربناي

متر مربع با قدمت احداث سال 57 (با توجه به تاریخ نصب کنتور برق) که مالک بدون  90/02
کسب مجوز الزمه اقدام به تعمیرات اساسی و نوسازي آن

بدون توسعه بنا شامل تعویض سربندي،نماسازي،کف سازي ،گچ کاري و ... نموده است و با 
 قدمت سال97 اقدام به احداث مغازه در حیاط خانه خود بمساحت

.متر مربع نموده که اسکلت آن بلوکی و سقف آن بصورت مسطح می باشد 22/32
با توجه به ضوابط یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

ضمنا باستناد خط پروژه شماره 2210 پیوست بمساحت 13/86 متر مربع از عرصه (حدود 
7/17 متر مربع از این مقدار از اعیان مغازه)در مسیر تعریض کوچه 10

متري حد شرق قرار دارد
 سطح اشغال موجود برابر با 74/07 متر مربع و سطح اشغال مجاز برابر با 70% می باشد

حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم شرکت محترم آب را دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور ایفاد 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 ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 
885,494,400(هشتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 131.77  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25200 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري 
کوچه 
ولیعصر 
کوچه 4 
ساختمان 
آرتین

3-3-10093-19-1-0-0 34

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-35847 مورخ 99/3/10وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی  بمبلغ 86,452,800(هشتاد و  شش 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 257.3  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید :  گزارش اصالحی با توجه به اصالح نقشه برداري و خط پروژه
احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 

 به مساحت 150 متر مربع می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 151.35 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با مصالح بتی    *----*
 می باشد

 عملیاست ساختمانی در  مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 باستناد خط پروژه  اصالحی شماره 410 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد *-------*
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 85.69 -1

همکف به سطح 105.94 متر مربع در حد تراکم و به سطح 23.75 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 171.38 % + 171.38 % ( دو  -2
 طبقه مازاد )

در طبقات اول و دوم در مجموع به سطح به سطح 151.35 متر مربع در حد تراکم و به  *--*
سطح 108.03 متر مربع داراي خارج تراکم می باشد

طبقات سوم و چهارم به صورت دو طبقه مازاد بر خالف ضوابط مجاز و طرح  *----*
 تفصیلی جاري به مساحت 259.38  می باشد

رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی  و داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می   *--*
گردد

 بام ساختمان بر خالف ضوابط به صورت تهرانی می باشد *-----*

در خصوص موارد تخلف داراي راي بدوي مبنی بر تخریب به شماره  *---------*
 3/98/23303  به تاریخ 98/08/28 می باشد

*----------------* 
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/23725 به تاریخ 89/11/29 هیچ 
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 گونه شکایتی در خصوص ملک مذکور در سیستم شهردراي ثبت نشده است
مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور به حضور تقدیم می گردد

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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
25,668,000(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 5.52  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25217 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
یعقوبی
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 29856 مورخ 99/2/30 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 41,648,500(چهل و  یک میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار و  پانصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 134.35  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 105 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 116.03 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 63.98 -1
 همکف به سطح 74.24 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 104.76 -2
در طبقه  به سطح 60.11 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح  5.52 متر مربع  *--*

 داراي خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
 داراي تراس روباز به سطح 11.33 متر مربع می باشد *------*

 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*
مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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