
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 و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بناي همکف به مساحت 3.55 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز همکف به 

مساحت 14.4 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز راه پله به مساحت 0.14 مترمربع که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 15,049,181(پانزده میلیون و  چهل و  نه هزار و  یکصد و  هشتاد و  
یک) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.09  1.5
 

455625  , 1385
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 4/99/11231 بدوي -
سلیماندارا
--ب

4-3-10410-15-1-0-0 1

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 275 مورخه 85/12/24 به صورت چهار 
طبقه روي پیلوت با زیربناي  651 مترمربع صادر گردیده است عملیات ساختمانی در مرحله 
بهره برداري بوده و از بابت تخلفات ذیل:1- به مساحت 54.68 مترمربع از همکف را تبدیل به 
4 باب مغازه نموده است.2-به مساحت 40.40 مترمربع اضافه بنا در همکف .3- اضافه بنا در 
طبقات 1و2و3و4 به مساحت 226.56مترمربع .4- به مساحت 2.10  مترمربع یک باب انباري 
در زیر سایه کنسول احداث نموده است.5- به مساحت 6.90 مترمربع سه باب انباري در زیر 
سایه راه پله احداث نموده است.6-به مساحت 4 مترمربع در همکف و به مساحت 16 
مترمربع در طبقات 1و2و3و4  به صورت بناي مجازي میباشد.7- دو واحد کسري پارکینگ 
براي تجاري و دو واحد کسري پارکینگ براي مسکونی دارد.8- به مساحت 18.70 مترمربع 

.به صورت راه پله که به پشت بام مربوط میباشد
.داراي گواهی عدم خالف به شماره 15736 مورخ 86/11/03 میباشد

حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی داراي مغایرت با گزارش عدم 
.:خالف و به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 3.55 متر مربع به صورت سایبان فلزي متصل به -1
.ساختمان جهت تامین پارکینگ و با قدمت سال 98

.اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 14.4 متر مربع-2
.اضافه بنا همزمانساز راه پله به بام به مساحت 0.14 متر مربع-3

داراي افزایش تعداد واحد از 7 واحد به 8 واحد میباشد.(قابل ذکر بوده در زمان گزارش -4
عدم خالف کسري پارکینگ بر اساس 8 واحد محاسبه گردیده بود لیکن به تعداد افزایش 

واحد اشاره اي نگردیده بود.)
همچنین داراي کاهش زیربناي مغازه به سطح 0.27 متر مربع و کاهش بنا در طبقات 1 الی 4 
به مساحت 7.36متر مربع و به صورت همزمانساز میباشد.2-به جهت افزایش ارتفاع پیلوت 
از 2.4 به 3 متر داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعهد مالک به صورت استفاده از 

.همکف صرفا به صورت پیلوت (پارکینگ) میباشد
به جهت تائید اجراي میزان عقب نشینی صادره در زمان پروانه نیاز به تهیه خط پروژه 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پایانکار را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد
به استناد خط پروژه شماره 500 مورخ 98/11/02 در زمان صدور پروانه فاقد عقب نشینی 

.میباشد

1
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11:03زمان 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 و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح توسعه مسکونی به مساحت 25.57 مترمربع، بارانداز فلزي به مساحت 35.8 
مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 2.2 مترمربع، سایه بان در محوطه به مساحت 
9 مترمربع و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام 
بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره 
ش ر-32717 مورخ 99/02/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بنا، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,880,066
(بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار و  شصت و  شش) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 72.57  1.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/21 4/99/11341 بدوي قاسمیه 2- 
بن بست 
 یوسفی

4-3-10602-128-1-0-0 2

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

رعایت عقب 
نشینی

13.15  0
 

219375  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 177 مترمربع قطعه 366 تفکیکی که از 
بابت اعیان خالف ساز یک طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت 86 مترمربع داراي سوابق 
پرداختی در واحد محترم درآمدي بوده که جهت اظهار نظر این واحد تقدیم میگردد.برابر 
خط پروژه شماره 1991 مورخه 98/1106 ضمیمه شده پالك فوق از وضع موجود به مساحت 
تقریبی  13.15 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري بن بست قرار دارد.حالیه برابر نقشه 
معماري ضمیمه شده به مساحت 72.57 مترمربع داراي مابه تفاوت مسکونی(به مساحت 
25.57 مترمربع از آن به صورت اضافه نمودن مقدار مسکونی وبه مساحت 35.80 مترمربع به 
صورت بارانداز فلزي وبه مساحت 2.20 مترمربع به صورت سرویس بهداشتی وبه مساحت  9 
مترمربع به صورت سایه بان در محوطه است) به قدمت تقریبی  18 سال (1380)بوده که 
جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.به مساحت  28.69 مترمربع از بناي مابه تفاوت داخل 
تراکم ومابقی به مساحت 43.88 مترمربع از آن خارج تراکم است.کاربري پالك فوق در طرح 

تفضیلی قدیم به صورت مسکونی است. ///ي.ث...98/11/16

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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

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 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/11 4/99/11342 اصالح
ي 
بدوي

رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
روبروي 
قابکده 
سیب ترش

4-2-10236-14-1-0-0 3

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 112,896,000(یکصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  نود و  شش 

هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 8.4  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

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 905,486,400(نهصد و 
 پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 89.83  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 4/97/105  مورخ 97/10/20 به صورت 
2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و یک باب مغازه به زیربناي کلی 494.7 مترمربع 
صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي 

:اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.22 مترمربع-1

.تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 8.4 متر مربع به مغازه تجاري-2
اضافه بنا در طبقات اول الی دوم هر طبقه به مساحت 8.22 مترمربع و در مجموع 16.44 -3

.متر مربع
داراي طبقه مازاد به مساحت 65.17 متر مربع به صورت تبدیل طبقه زیرشیروانی به یک -4
واحد مسکونی میباشد.( قابل ذکر است از این میزان تخلف به مساحت 43.3 متر مربع به 
صورت احداث و به مساحت 21.87 متر مربع به صورت تبدیل زیرشیروانی به واحد مسکونی 

میباشد.)
برابر ضوابط جدید داراي کسري فضاي سبز به مساحت 22 متر مربع میباشد.فاقد کسري -5

.فضاي باز میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 
60% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 64.35% میباشد.برابر پروانه صادره فاقد عقب 
نشینی  میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در 
حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات 
و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور 
.گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

قابل ذکر است از بابت احداث طبقه مازاد ، داراي اعالم گزارش از طرف مجري و ناظر مبنی بر 
.انجام تخلف میباشد

3
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف  و طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 1.95 مترمربع، 

اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در هر طبقه به مساحت 8.97 مترمربع،  با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 366,912,000(سیصد و  شصت و  

شش میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 54.6  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 4/99/11492 تجدید 
نظر

بلوار الکان، 
کوچه معین، 
کوچه 
مبرهن2، 
پالك 17

4-3-10242-38-1-0-0 4

در خصوص احداث سایه بان به مساحت 1.59 مترمربع ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 3,879,600(سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  نه هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 1.59  2
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به مراتب فوق موضوع یک واحدکسري پارکینگ منتفی می گردد. سایر 25  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  4/98/28 مورخه 98/04/05 به صورت  4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناء 694.75 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اجراي سقف طبقه چهارم بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  3.54 مترمربع (به مساحت 1.59 مترمربع به صورت سایه  -1

بان متصل به اعیان است)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 1.95  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  1.95 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 1.95  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  1.95 مترمربع -5
به دلیل تغییر جانمائی در همکف وطبقات به مساحت  44.85 مترمربع داراي تخلف -6

میباشد (هر طبقه به مساحت 8.97 مترمربع)
یک واحد کسري پارکینگ دارد(به دلیل اینکه قسمتی از پارکینگ در زیر سایه بان -7
متصل به اعیان میباشد ودر صورت تایید این سایه بان کسري پارکینگ اعالمی منتفی 

میگردد)
به مساحت 3.52 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.سطح اشغال با احتساب راه پله 

وآسانسور ،مطابق پروانه  70.58 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 72.44 درصد بوده که به 
مقدار 1.86 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در 
زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 

مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ رو (یک درب 3 متري اضافه شده 
است) ،برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 
94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد(الزم به ذکر است که در زمان 
پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده است).متقاضی تقاضاي گرفتن عدم خالفی را دارد.جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/10/14
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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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 133,560,000(یکصد و  
سی و  سه میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر می 

گردد.

جریمه 15.9  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 4/99/11535 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
بهبودي - 
کوچه نهم، 
جنب پالك 

25

4-2-10600-428-1-0-0 5

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/98/76 مورخ 
1398/06/31 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 456.9 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 

ساختمانی در مرحله اتمام سقف دوم و داراي اضافه بنا به مساحت 7.95 مترمربع در همکف  
و اضافه بنا به مساحت 7.95 مترمربع در طبقه اول می باشد. سطح اشغال از 76 درصد به 82
 درصد افزایش یافته است. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده سرانه فضاي سبز تامین می 
گردد. اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگها و رعایت عقب نشینی مستلزم پیشرفت 
عملیات ساختمانی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 745,380,000(هفتصد و  
چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر می 

گردد.

جریمه 91.8  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/13 4/99/11537 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان--کار

گر 2

4-3-10168-2019-1-0-0 6
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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 بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/180 مورخه 97/12/26 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 478.9 مترمربع می باشد. عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و تا این مرحله با توجه به بازدید به عمل آمده و نقشه 

: برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 16.43 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 20.13 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 20.13 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 20.13 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش بناي مفید در همکف به سطح 3.49 مترمربع و  -5
در طبقات اول تا سوم هر کدام به سطح 2.4 مترمربع (جمعا 10.69 مترمربع)

.مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري به سطح 4.29 مترمربع -6
برابر نقشه برداري ارایه شده داراي کاهش بنا به سطح 20.34 مترمربع در زیرشیروانی نسبت 

 .به پروانه صادره می باشد
با توجه به اینکه پروانه صادره به صورت عقب ساز بوده و مجاز به تعبیه یک عدد درب 4 
متري بوده است و در حال حاضر مالک با توسعه بنا به شرح فوق ، ساختمان را به صورت 
برساز احداث نموده ، و با افزودن یک درب دیگر پارکینگ مورد نیاز را تامین نموده است. لذا 
در صورتی که تبدیل عقب ساز به برساز بر اثر افزایش بناي فوق ، مورد تایید کمیسیون ماده 
صد قرار نگیرد ، نیاز به بررسی مجدد موضوع کسري پارکینگ خواهد بود. در غیر این 
صورت و با فرض پذیرش اضافه بناي فوق به عنوان جریمه کمیسیون ماده صد ، با توجه به 
ضوابط برسازي و مجموع 6 متر براي دو درب و نداشتن پارك حاشیه هنگام پروانه ، 

پارکینگ تامین می شود. فضاي سبز در نقشه هاي معماري رعایت شده است. سطح اشغال 
بنا از 70.98 % در پروانه ساختمانی به 84.49% افزایش یافته و داراي کسري فضاي باز به 
سطح 25 مترمربع می باشد. ضمنا مغایرت هاي فوق تا این مرحله از عملیات ساختمانی 
گزارش شده و اعالم زیربناي نهایی و گزارش سایر تخلفات احتمالی در آینده پس از اتمام 
عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام خواهد شد. 

//ع.ا

6

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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

8.1 50000  , 1358 عدم رعایت عقب نشینی 1399/03/17 4/99/11639 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
میرزا 
کوچک - 
دوزندگی 
مهر

4-3-10410-12-1-0-0 7

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 18763مورخ 99/2/16 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ5/380/000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,076,000(یک میلیون و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.52  0
 

50000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 20 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه  با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 
1380 با پوشش 100 درصد در عرصه در مرحله بهره برداري بشغل مغازه خیاطی فاقد تابلو و 
بالکن میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/570
/ن-1396/08/22 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. اظهار نظر دقیقتر و مقدار عقب 
نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
.متعاقبا اعالم خواهد شد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 مبنی بر کارشناسی مجدد بر روي پالك *****
نسقی به مساحت عرصه21.52 متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه با پوشش 100% با قدمت  
سال 58 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.به جهت 
تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به 
****.شغل دوزندگی میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

به استناد خط پروژه شماره 500 مورخ 98/3/12 به سطح 8.1 متر مربع از اعیان مغازه در 
.تعریض خیابان 12 متري حد شمال ، بن بست 4 متري حد جنوب و پخ بین دو گذر قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات منطبق با موازین قانونی صادر شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي 

بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 7,957,600(هفت 
میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 25.88  2
 

700000  , 1371
 , 1374
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 4/99/11652 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

حمیدیان -  
جمهوري 
اول - کوچه 
اول سمت 
چپ -  نبش 
کوچه اول

4-2-10257-18-1-0-0 8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص توسعه بناي تجاري 
منطبق با موازین قانونی صادر شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 
فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 2,906,888(دو میلیون و  

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

جریمه 3.19  3
 

303750  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص کسري پارکینگ 
منطبق با موازین قانونی صادر شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 
فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 620,000,000(ششصد و  

بیست میلیون )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

ننموده است لذا راي بدوي جریمه معادل یک پنجم ارزش سرقفل بمبلغ 373,240,000
(سیصد و  هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  چهل هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 13.33  0
 

3100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 206 مترمربع قطعه 23 تفکیکی داراي  
اعیان دو طبقه در دو واحد مسکونی و4 واحد تجاري که از بابت اعیان دو طبقه به زیربناء 
239.30 مترمربع در یک واحد مسکونی ویک واحد تجاري(به مساحت 20 مترمربع)داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخه 70/03/21 وپایانکار 1769 مورخه 71/02/26 بوده وبعد 
از پایانکار از بابت تبدیل پارکینگ به یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع داراي صورت 
جلسه کمیسیون ماده صد به شماره 3100 مورخه 73/07/10 واز بابت تبدیل پارکینگ به یک 
واحد مسکونی به مساحت 52 مترمربع ویک واحد کسري پارکینگ داراي صورت جلسه 
کمیسیون ماده صد به شماره 6396 مورخه 74/10/19 بوده وهمچنین از بابت تبدیل 

پارکینگ به یک واحد تجاري دیگر به مساحت 15 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2870 مورخه 81/04/09 بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم 
میگردد.حالیه با توجه به احداث یک واحد تجاري دیگر در حیاط وکروکی نقشه برداري 
: ممهور به مهر مهندس کریم قربانی نژاد داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد

به مساحت 13.33مترمربع احداث یک واحد تجاري خالف ساز دیگر در محوطه(فعال -1
استفاده آن به صورت جایگاه خودپرداز بانک است)

به مساحت 3.19  مترمربع اضافه بناي همزمان ساز 3 واحد تجاري قبلی-2
به مساحت 9.42 مترمربع اضافه بناي همزمان ساز سوئیت در همکف-3

 به مساحت 1.28 مترمربع به صورت احداث سرویس بهداشتی به قدمت تقریبی 1 سال-4
به مساحت 13.64 مترمربع به صورت اضافه بناي همزمان ساز در همکف-5

چهار باب کسري پارکینگ تجاري دارد-6
به مساحت 1.54 مترمربع به اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول-7

مغازه به مساحت 18.62 مترمربع به شغل مشاور امالك وداراي تابلو به مساحت  0.15 
مترمربع وبه ارتفاع 0.30 متر بوده ومغازه به مساحت 28.16 مترمربع به شغل حلیم فروشی 
وداراي تابلو به مساحت 2.50 مترمربع وبه ارتفاع 1 متر بوده ومغازه به مساحت 15.41 
مترمربع به شغل آرایشگري مردانه وداراي تابلو دیجیتالی به مساحت 0.15 مترمربع وبه 
ارتفاع 0.30 متر بوده ومغازه جدید احداث به مساحت 13.33 مترمربع به صورت خودپرداز 

.بانک بوده وداراي تابلو به مساحت 1.40 مترمربع وبه ارتفاع 0.70 متر میباشد
برابر خط پروژه شماره 623 مورخه 97/08/07 پالك فوق به مساحت تقریبی 0.68 مترمربع 
از عرصه وبه مساحت تقریبی 9.62 مترمربع از اعیان در تعریض خیابان هاي 12 و16 متري 
قرار دارد(به مساحت 5 مترمربع از عقب نشینی اعیان ذکر شده مربوط به تجاري نوساز 

.میباشد)
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/98/8823 مورخه 98/05/05 مبنی 

8

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بر بررسی مجدد در خصوص کسري پارکینگ اعالمی ،الزم به ذکر است که برابر بررسی 
مجدد پرونده به دلیل اینکه پالك فوق به صورت یک طبقه روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی ویک واحد تجاري پایانکار دریافت نموده وکلیه تخلفات تبدیل پیلوت به 2 باب 
تجاري دیگر وهمچنین تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی ،فقط یک باب کسري پارکینگ 
مسکونی جریمه شده است وهر گونه تخلف بعد از اخذ پایانکار (برابر نامه معاونت محترم 

شهرسازي ومعماري )میبایست برابر ضوابط روز کسري پارکینگ اعالم گردد ،بنابراین عینا 4
 باب کسري پارکینگ تجاري اعالمی صحیح بوده که جهت اظهار نظر واقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.در ضمن با توجه به اینکه تخلف جدید در طرح تفضیلی جدید رخ داده بنابراین 

(تجاري مسکونی)میباشد.///ي.ث...M114 98/05/20 کاربري همان
حسب بررسی محتویات پرونده با عنایت به سوابق راي ، به استناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها در خصوص مابه التفاوت اضافه بنا بصورت بالکن تجاري راي به اخذ 
جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 45,288,000(چهل و  
پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 11.1  4
 

1020000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1399/03/17 4/99/11739 بدوي بلوار شهید 
بهشتی - 
نرسیده به 
 کوي پژمان

- 

4-2-10178-340-1-0-0 9

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

2.5  0
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مکان تعرفه شده بر اساس نقشه برداري ضمیمه یک باب مغازه به مساحت 8.23 مترمربع به 
انضمام بالکن به مساحت 11.10 مترمربع بوده (که از این مقدار به سطح 2.87 مترمربع به 
صورت پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر است) قبال در یک مرحله به همراه دو باب مغازه 
دیگر روي یک قطعه زمین واحد و روي کد نوسازي 1-275-10178-2-4 از بابت تبدیل یک 
واحد تجاري به 3 واحد به مساحت مجموع 56.5 مترمربع مغازه و بالکن به سطح 22.65 
مترمربع براي مغازه ي میانی، داراي راي کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 11913 مورخه 
91/10/07 و پرونده مختومه بوده و در مرحله دوم از بابت اضافه بناي تجاري به سطح 33.85 
مترمربع به صورت بالکن تجاري دو باب مغازه دیگر و مابه التفاوت کنسول سه باب مغازه به 
سطح 10.1 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري ، گزارش تحت شماره 605720 به 
کمیسیون ارسال شده و منتهی به راي شماره 4/94/1308 مورخه 94/02/29 شده است. 
(پرونده اخیر مفتوح است) حالیه پیرو تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 
4/96/5033-96/12/15 ، سه باب مغازه در قالب سه پرونده مجزا و با ارایه نقشه برداري 
مستقل جهت بررسی ارایه می گردد. لذا در خصوص این مغازه ، ما به التفاوت بنا نسبت به 
سوابق قبلی عبارت است از احداث بالکن به سطح 11.1 مترمربع (که از این مقدار به سطح 
2.87 مترمربع کنسول غیرمجاز به سمت شارع است). الزم به توضیح است با توجه به جدا 
کردن کد نوسازي سه مغازه از هم برابر ضوابط سال 91 ، نمی توان یک باب مغازه را مشمول 
کسري پارکینگ دانست. حال آنکه در وضعیت گزارش اولیه 3 باب مغازه مشمول 2 واحد 
کسري پارکینگ بوده است. برابر خط پروژه شماره 849 مورخه 97/12/28 به سطح تقریبی 

/2.5 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض قرار دارد. /ع.ا

9

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

202,072,000(دویست و  دو میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 42.41  2
 

960000  , 1370
 , 1397

عدم رعایت عقب نشینی 1399/03/07 4/99/11802 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه 
عسکري - 
بن بست 
شکوفه - 
روبروي 
پالك 84

4-3-10348-38-1-0-0 10

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر از 
بابت احداث یک باب خانه ویالیی دوبلکس بدون مجوز شهرداري، با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره ش ر-19557 مورخ 16/02/99 ثبت اتوماسیون اداراي شهرداري 
مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي، در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 12,172,000(دوازده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 71.6  0.1
 

100000  , 1370
 , 1397

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 4/99/11802 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه 
عسکري - 
بن بست 
شکوفه - 
روبروي 
پالك 84

4-3-10348-38-1-0-0 10

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

رعایت عقب 
نشینی

38.19  0
 

3300000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 165,000,000

(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري عرصه و کروکی معماري ارائه شده از سوي مالک 
بصورت زمینی به مساحت 72.39 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه مسکونی ویالیی 
دوبلکسی در مرحله بهره برداري به زیربناي کلی  114.01 متر مربع که از این مقدار بمساحت 
4.05 متر مربع بصورت سایبان میباشد،قابل ذکر است پالك فوق با توجه به عکس هاي 
قدیمی موجود و سوابق پیگیري شده به صورت یکباب خانه ویالیی-دوبلکسی به زیربناي 
تقریبی 70 مترمربع ( 45 مترمربع  همکف و  25 مترمربع دوبلکس) بوده است که در سال 
1397 اقدام به تخریب بناي دوبلکسی نموده و با احداث ستون فلزي در واحد همکف اقدام 
به تعمیرات کلی و سپس توسعه بناي همکف نموده همچنین با ادامه اسکلت فلزي در طبقه 
باال نیز به صورت دوبلکس اقدام به احداث بنا نموده است.برابر نقشه هاي ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
داخل تراکم به سطح 35.80 مترمربع با قدمت سال 70 -1
خارج از تراکم به سطح 9.2 مترمربع با قدمت سال 70 -2

داخل تراکم به سطح 35.80 مترمربع با قدمت سال 97 -3
خارج از تراکم به سطح 33.21 مترمربع با قدمت سال 97 -4

داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -5
الزم بذکر است قبال از بابت اعیانات احداثی خالف ساز راي کمیسیون ماده صد بصورت 

.غیابی بشماره 4/98/9175-1398/03/19 مبنی بر قلع بنا صادر شده است
به استناد خط پروژه بشماره 2477-1397/03/13 بمساحت 10.75 متر مربع از اعیان در هر 
طبقه و بمساحت 1.23 متر مربع از سایبان و بمساحت 12.64 متر مربع از عرصه در تعریض 
.کوچه 10 متري در حد شرق و کوچه 6 متري در حد جنوب و پخ دوگذر قرار دارد

کاربري پالك در طرح تفصیلی جدید و قدیم مسکونی می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

10

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 
90,662,400(نود میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد)  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 36.24  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/03 4/99/11817 بدوي حمیدیان- -
ك بهار- بن 
--دوم

4-2-10235-134-1-0-0 11

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 در خصوص افزایش تعداد واحد ها ، نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/03 4/99/11817 بدوي حمیدیان- -
ك بهار- بن 
--دوم

4-2-10235-134-1-0-0 11

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/98/92 مورخه 98/07/17  به صورت  3 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناء  مترمربع 367.56 بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  5.82 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  5.82  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  5.82 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 5.82   مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  12.96 مترمربع -5
افزایش تعداد واحد ها از  1 به  3 واحد مسکونی (الزم به ذکر است که رعایت پارکینگ  -6

میگردد)
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور  ،مطابق پروانه 78.59 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 84 درصد بوده که به مقدار  5.41 درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي سبز 

میگردد .به مساحت  30.81 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.رعایت پارکینگ میگردد.با 
توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین 
اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده 

.در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
از بابت موارد فوق داراي پرونده در واحد محترم خالف به جهت ارسال به کمیسیون ماده صد 
بوده وحالیه متقاضی برابر نامه اداره ثبت تقاضاي  اصالح سند مالکیت خود برابر ماده 45 را 

دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...99/02/29

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث بناي بدون مجوز شهرداري به صورت ساخامان سه طبقه روي پیلوت و 
نیم طبقه در زیرشیروانی مشتمل بر سه واحد مسکونی، با عنایت به محتویات پرونده 
و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه در 
خصوص داخل تراکم اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 34,999,000(سی و  چهار میلیون 

و  نهصد و  نود و  نه هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 112.9  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 4/99/11835 تجدید 
نظر

رشت – بلوار 
حمیدیان – 
خیابان 
نوآوران – 
نوآور 21- 
داخل کوچه 
– سمت 
چپ- بعد از 
ملک اول

4-2-10602-820-1-0-0 12

در خصوص عقب نشینی راي بدوي عیناً تأیید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

19.6  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  3 به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 

جریمه به مبلغ  1,318,740,000(یک میلیارد و  سیصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  
چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 212.7  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد 

و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکدستگاه ساختمان به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت و نیم طبقه مسکونی در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 325.6 
مترمربع ، بر روي عرصه داراي خط عادي به مساحت 71.5 مترمربع که در وضع موجود برابر 
نقشه برداري ارائه شده مساحت آن  64.90 مترمربع بوده که تفاوت آن به علت عقب نشینی 
صورت گرفته می باشد. اعیان آن بدون مجوز در سال 1397  احداث شده است و از این بابت 
در مرحله احداث ستون همکف داراي پرونده غیابی می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله 

: سفت کاري و وضع موجود ملک به صورت زیر می باشد
همکف به مساحت 64.90 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ -1

طبقه اول به سطح 64.90 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی (واحد اول) -2
طبقه دوم به سطح 72.15 مترمربع که این مقدار به سطح 7.25 مترمربع  به صورت  -3
پیشروي به شارع عام می باشد با ارتفاع تقریب 6 متر،کال به صورت یک واحد مسکونی 

دیگر(واحد دوم)
طبقه سوم به سطح 72.15 مترمربع که این مقدار به سطح 7.25 مترمربع  به صورت  -3
پیشروي به شارع عام می باشد و با طبقه چهارم که به صورت زیر شیروانی می باشد تشکیل 

یک واحد مسکونی دیگر (واحد سوم )را می دهند
طبقه چهارم به سطح 51.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 18.20 مترمربع به صورت  -4

تراس روباز می باشد
:برابر کروکی ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد ***

به سطح 89.05 مترمربع خارج از تراکم (که از این مقدار به سطح 7.25 مترمربع به  -1
صورت پیشروي به شارع عام در طبقه دوم می باشد)

 به سطح 112.9 مترمربع داخل تراکم -2
طبقه سوم به سطح 72.15 مترمربع به صورت طبقه مازاد (که از این مقدار به سطح 7.25 -3

 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد)
طبقه چهارم به سطح 51.5 مترمربع به صورت طبقه مازاد (که از این مقدار به سطح   -4

18.20 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد)
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5

.کل عرصه تحت پوشش ساخت قرار گرفته است **
باستناد خط پروژه شماره 872-98/05/14 به سطح 4.90 مترمربع از اعیان هر طبقه در  **
تعریض کوچه 10 متري حد شمال قرار دارد.(قابل ذکر است به غیر از عقب نشینی اعالم شده 
، به سطح تقریبی 6.5 مترمربع نیز توسط مالک عقب نشینی صورت گرفته است)

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

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

در خصوص اعتراض آقاي امید سهرابی نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-191919 مورخ1398.10.19 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 49,662,000
(چهل و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 160.2  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/06 4/99/11839 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خیابان اسد 
آبادي - 
خیابان 
شهدا - 
کوچه 
 دوستان

4-1-10639-63-1-0-0 13

  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

65.48  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/05/04تاریخ 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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه روي پیلوت با 
زیربناي تقریبی 160.2 مترمربع مشتمل بر یک واحد مسکونی که بدون اخذ مجوز از 

شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 126 مترمربع احداث 
گردیده است. طبقه همکف مشتمل بر پیلوت جهت پارکینگ به مساحت تقریبی 80.1 
مترمربع و طبقه اول مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 80.1 مترمربع می 
باشد. ساختمان مذکور به صورت سازه بتنی احداث گردیده و برابرمستندات ارائه شده از 
سوي متقاضی قدمت احداث بنا سال 1392 تخمین زده می شود. کل بناي احداثی در حد 
تراکم بوده و کسري پارکینگ ندارد. بابت احداث اعیانات داراي راي تجدید نظر کمیسیون 
ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6657 مورخ 1397/06/20مبنی بر تخریب بناي 
احداثی بوده و پس از آن داراي دادنامه دیوان عدالت اداري  به شماره 980997095900572 
مورخ 139802/03مبنی بر ورود شکایت متقاضی و رسیدگی مجدد در کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها می باشد. به استناد خط پروژه 2093 مورخ 1397/03/24 به مساحت 
32.74 مترمربع (27.33 مترمربع اعیان و 5.41 مترمربع عرصه)  در تعریض گذرهالي 6 
R212 متري حد جنوب و غرب و پخ دو گذر واقع شده است. به استناد طرح تفصیلی در پهنه
(مسکونی در زمین کشاورزي) واقع شده است. برابر جدول شماره 6  طرح تفصیلی، مجاز به  
احداث ساختمان مسکونی حداکثر در دو طبقه و با سطح زیربناي مجاز 150 مترمربع در هر 
طبقه می باشد. برابر طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع شده 
است. پیرو نامه شماره ش ر-103701-1398 مورخ 1398/06/14 دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد، عطف به تصمیم شعبه چهار کمیسیون ماده صد، به شماره 4/98/7724 مورخ 
.1398/06/10 مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

13

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بناي همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 0.75 مترمربع، اضافه بناي طبقه 
دوم به مساحت 31.5 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 153,450,000(یکصد و  پنجاه و  سه 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/07 4/99/11845 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- 16 متري 
سمیه - 
کوچه پنجم

 

4-3-10327-49-1-0-0 14

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/77 مورخ 1397/08/13 به 
صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي 157.5 مترمربع می 
باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.75 مترمربع ( سطح اشغال از 77 درصد به 78درصد  -1

افزایش یافته است )
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.75 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.5 مترمربع -3

یک واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهار نظر نهایی درخصوص تامین 
پارکینگ و رعایت عقب نشینی مستلزم اتمام عملیات ساختمانی است. حالیه تقاضاي 
.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

14

در خصوص اعتراض آقاي فریدون نیک زاد  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 46008  
مورخ1399.03.25 ارزش سرقفلی به مبلغ 199.740.000  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 39,948,000(سی و  نه میلیون و  نهصد و  
چهل و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 33.29  0
 

202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1399/03/27 4/99/11849 تجدید 
نظر

رشت- بلوار 
شیون 
فومنی - 
سلیماندارا
ب - 
روبروي 
مقبره 

میرزاکوچک 
 خان

4-3-10294-114-1-0-0 15

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.  0
 

202500  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
33.29 متر مربع داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با قدمت تقریبی 
در سال 1380 در مرحله بهره برداري بصورت مغازه فروش پوشاك و البسه داراي تابلوي 
تبلغاتی به ابعاد 1 * 3 متر مربع از نوع بنر میباشد . به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ 
ندارد. از بابت احداث مغازه داراي اخطاریه بشماره 3/545/ن-1396/08/16 از ناحیه 3 
شهرداري منطقه 4 میباشد. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط 
پروژه میباشد . مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

----------------------------------------
به استناد خط پروژه بشماره 467-1398/09/03 به مساحت 0.9 متر مربع از اعیان در تعریض 
پخ دوگذر قرار دارد. الزم بذکر است در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 

4/98/10124-1398/08/14 ،  به استناد نقشه برداري ممهور به مهر نقشه بردار سازمان نظام 
مهندسی ،  ارائه شده از سوي مالک ، متراژ عرصه 33.29 متر مربع و مساحت اعیان در 100 
درصد عرصه احداث شده است.  لیکن در گزارش کارشناس رسمی دادگستري مساحت 
عرصه 34 متر مربع و متراژ اعیان مفید 29.5 متر مربع اعالم شده و برخالف نقشه برداري 
اعالم شده میباشد. در زمان وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) در کاربري مسکونی با تراکم 

.متوسط قرار داشته است
----------------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/11382-1398/12/10 ، بازدید مجدد از 
ملک در تاریخ 1399/02/24 انجام شده و مساحت وضع موجود مغازه مجددا با نقشه برداري 
ارائه شده از سوي مالک کنترل گردید . طی بازدید انجام شده مساحت وضع موجود مغازه با 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک منطبق و برابر 33.29 متر مربع  میباشد.  مراتب جهت 

.صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد
----------------------------------------

گزارش صنفی : حالیه از ملک بازدید شده بصورت مغازه فروش خرازي داراي تابلوي 
.تبلیغاتی به ابعاد 1.5 * 1.5 از نوع بنر در حال بهره برداري 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 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-29243 مورخ 99/02/29 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مبنی بر تایید اصول ثالثه طبقه مازاد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,840,003,200
(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل میلیون و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 182.54  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/13 4/99/11887 رسیگی 
 مجدد

-
منظریه-بلوا
رآزادي-8
متري

4-3-10107-44-1-0-0 16

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 1.75برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,808,041,200(یک میلیارد و  هشتصد و  هشت میلیون و  چهل و  

یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 307.49  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 17 مورخ 
1396/03/29 به صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام 
زیرشیروانی با زیربناي 725.65 مترمربع می باشد. پس از آن بابت تخلفات ساختمانی شامل 
اضافه بنا در طبقات و احداث یک طبقه مازاد داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6678 مورخ 1397/06/20 مبنی بر جریمه نقدي در 
خصوص اضافه بنا در طبقات و تخریب طبقه مازاد احداثی می باشد. پس از آن به استناد 
دادنامه دیوان عدالت اداري شماره 9809970903300005 مورخ 1398/01/05 حکم به ورود 
شکایت متقاضی و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر شده است. حالیه عطف به تصمیم 
شعبه شماره 3 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/98/10565 مورخ 

:1398/10/07 آخرین گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري بوده و گزارش تخلفات 
ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 48.96 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 215.16 مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 182.54 مترمربع -3

کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی در طبقات همکف تا چهارم به  -4
مساحت 27.49 مترمربع

به دلیل تجاوز مساحت هر یک  انباري ها از 5 مترمربع، داراي مازاد بر تراکم به مساحت  -5
.15.97 مترمربع می باشد

با توجه به عدم رعایت ضوابط پروانه ساختمانی مرحله اي، پروانه ساختمانی مرحله اول   -6
فاقد اعتبار است و کل زیربناي پروانه مرحله اول به مساحت 725.65 مترمربع به صورت 
خالف ساختمانی در حد تراکم گزارش می گردد. (لیکن با توجه به تغییر ضوابط و حذف 

پروانه مرحله اي، این آیتم از فهرست تخلفات ساختمانی حذف می گردد.)
نظر به افزایش طبقالت از چهار طبقه به پنج طبقه، با توجه به نقشه هاي معماري ارائه   -7
شده مساحت ایستگاه مشترك (به استناد ضوابط ایمنی) تامین می گردد لیکن اظهار نظر 

.نهایی در این خصوص منوط به اتمام عملیات ساختمانی است
به مساحت 50.54 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد. برابر ضوابط  -8
.جدید و جانمایی ارائه شده در نقشه هاي معماري، حد نصاب فضاي سبز رعایت می گردد
با توجه به عدم رعایت ضوابط عرض درب پارکینگ، و جانمایی درب به طول 5.5 متر،  -10
.یک واحد کسري پارکینگ صرفا جهت محاسبه عوارض درآمدي گزارش می گردد
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شایان ذکر است گزارش تخلفات ساختمانی از سوي مهندسین ناظر ارائه نشده است. به 
استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است  و پنج واحد پارکینگ مورد نیاز برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده تامین می گردد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در همکف به مساحت 8.37 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 5.26 مترمربع، تبدیل تراس رو باز به بناي مفید (در هرطبقه ) به مساحت 
11.35 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 293,328,000(دویست و  نود 

و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 58.2  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 4/99/11890 بدوي -
حمیدیان-د
انشکده-س
وم

4-2-10228-27-1-0-0 17

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 150 مورخ 97/12/28 و بعد از آن 
اصالح پروانه مورخ 98/02/23  به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به 

زیربناي کلی 864.5 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري 
:بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.37 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 5.26 مترمربع و در مجموع 15.78 -2

.متر مربع
مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس روباز به بناي مفید در طبقات اول الی سوم هر طبقه به -3

.مساحت 11.35 متر مربع و در مجموع 34.05 متر مربع
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 19.84 متر مربع میباشد-4

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ و فضاي سبز میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور 
پروانه 65.47% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 73.36% میباشد.همچنین برابر 
پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 2.07 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام 
پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.(قابل ذکر است از بابت 
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول الی سوم به مساحت 
4.32 متر مربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي میگردد.)حالیه متقاضی درخواست صدور 

.گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت ، 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 
شماره15592 مورخ 99.02.10 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

1,589,900(یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  نه هزار و  نهصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 122.3  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/25 4/99/11891 بدوي رشت - 
بلوار 
دانشجو - 
خیابان 
بهبودي

4-2-10385-33-1-0-0 18

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجازا 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 10,296,000(ده میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد

جریمه 39.6  2
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

15  0
 

130000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکبابخانه دوبلکسی و محوطه به مساحت عرصه 167.86 مترمربع 
برابر سند می باشد.از بابت اعیان سوابقی از سوي متقاضی ارائه نشده است.اعیان آن بدون 
مجوز با مصالح بلوکی و آجري و کالف بندي با قدمت سال 1375 احداث شده است.از اعیان 
به سطح 122.3 مترمربع داخل تراکم و به سطح  39.6 مترمربع خارج از تراکم می 

باشد.کسري پارکینگ ندارد.باستناد خط پروژه شماره 988-98/10/18 به سطح 15 مترمربع 
در تعریض کوچه 8 متري حد جنوب قرار دارد.کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی جدید به 
صورت مسکونی و در طرح تفصیلی قدیم در طرح مرداب عینک به صورت هتل با ارتفاع کم 

.قرار داشته است.اکنون مالک درخواست استعالم عدم مسیر را دارند
احتراما برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 287/96-99/02/29 جنس اسکلت  ***

*** اصالح شده است
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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 30897 مورخ 99/3/1 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,259,651(یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه هزار و  ششصد و  پنجاه و  

یک)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 57.42  0.1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 4/99/11896 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 

37

4-1-10510-36-1-0-0 19

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

7.32  0
 

219375  , 1382 عدم رعایت عقب نشینی

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 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,167,075(یک میلیون و  یکصد و  شصت و  هفت هزار و  هفتاد و  پنج) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 5.32  1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 1 برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  

پنج) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 83.88 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 62.74 مترمربع  با قدمت سال 82 با مصالح آجري احداث 
گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 2087 
مورخ 98/5/03 به سطح 7.32 متر مربع از عرصه در تعریض معبر 6 متري حد شرق قرار 
دارد.از اعیانات به سطح 57.42 متر مربع داخل تراکم و به سطح 5.32 متر مربع خارج از 
تراکم میباشد.کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم به صورت مسیر راه بوده و در طرح 
تفصیلی جدید به صورت مسکونی میباشد.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم 

.موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 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 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
18,864,000(هجده میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.48  1
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 4/99/11897 تجدید 
نظر

رشت - 
احمد 
گوراب - 
پشت 
دخانیات - 
انتهاي 
کوچه 

شهریور 8
-انتهاي 
کوچه 
سیزدهم

4-1-10370-151-1-0-0 20

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 30889 مورخ 99/3/1 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 6,033,600(شش میلیون و  سی و  سه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 33.52  0.1
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

5.3  0
 

1800000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی

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 1برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 50  مترمربع داراي اعیان خالف 
ساز در یک طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت 44 مترمربع با مصالح بلوکی به قدمت 
تقریبی 5 سال میباشد.یک واحد کسري پارکینگ دارد.برابر خط پروژه شماره 1530 مورخه 
98/03/09 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 5.30 مترمربع در تعریض کوچه 8 
متري قرار دارد.به مساحت 33.52 مترمربع  اعیان داخل وبه مساحت 10.48 مترمربع اعیان 

خارج تراکم میباشد.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/03/09

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 26.98 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر یک به 
مساحت 33.43 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 9.6 مترمربع، مازاد 
انباري به مساحت 9.37 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  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  1,207,382,400
(یک میلیارد و  دویست و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 179.67  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/12 4/99/11900 تجدید 
نظر

معلولین - -
 بالل 
زاده-ك 
-مراد

4-2-10131-490-1-0-0 21

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/190 مورخ مورخ 1397/12/27 به 
صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر هفت واحد مسکونی به انضمام انباري در 
زیرشیروانی با زیربناي 1073.1 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 

ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي 
معماري ممهور به مهر مهندس ناظر و نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 26.98 مترمربع (سطح اشغال از 60 درصد به 70 درصد  -1

افزایش یافته است)
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 133.72 مترمربع (33.43 مترمربع در هر  -2

طبقه)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از هفت واحد به هشت واحد (یک واحد افزایش در -3

طبقه چهارم)
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 9.6 مترمربع-4

اضافه بناي مازاد بر 5 متر در انباري ها به مساحت 9.37 مترمربع -5
برابر نقشه هاي ارائه شده فضاي سبز تامین می گردد لیکن 29.03 مترمربع کسري فضاي باز 
دارد. برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است و 8 واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می 
گردد لیکن اظهار نظر نهایی منوط به اتمام عملیات ساختمانی است. حالیه تقاضاي گواهی 
.عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 با عنایت به اعالم آمادگی مالک جهت ارائه مدارك و 
مستندات ، مراتب جهت اخذ مستندات از شهرداري استعالم که طی گزارش تکمیلی 
به شماره 42027 مورخ 1399/3/20 سال ساخت بنا را 1348 اعالم نمود لذا ضمن نقض 
راي بدوي و با حاکمیت قاعده عدم عطف به ماسبق و توجها به تاریخ تصویب طرح ، 
مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 

کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 94.61  0
 

50000  , 1348 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/24 4/99/11901 تجدید 
نظر

یونس آباد -
 -

مطهري--د
هم

4-3-10047-17-1-0-0 22

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکبابخانه داراي سند فاقد مساحت که برابر نقشه 
برداري ارائه شده مساحت عرصه آن 170.05 مترمربع اعالم شده است.داراي اعیان با مصالح 
بلو کی و آجري بوده که با توجه اینکه داراي سند در سال صدور 1348 بوده و در سند اعیان 
آن به صورت یکبابخانه ذکر شده است قدمت آن سال 1348 اعالم می گردد.باستناد طرح 
تفصیلی و خط پروژه شماره 324-99/02/22 کل پالك در فضاي سبز حریم رودخانه قرار 
دارد.کل اعیان به زیربناي 94.61 مترمربع خارج از تراکم می باشد.همچنین بدون مجوز به 
تعمیرات جزیی از قبیل کفسازي و سفید کاري دیوارها و رنگ آمیزي اقدام نموده 

است.حدود ابعاد در وضع موجود با سند به طور کلی مغایر می باشد لذا در سند در هیچ کدام 
از ابعاد به کوچه منتهی نشده است ولی در وضع موجود حد شرق و جنوب به صورت کوچه 
می باشد.قابل ذکر است به صورت غیابی به جهت تعیین امالك حریم رودخانه داراي پرونده 
جاري به شماره 636526 می باشد که از این بابت برابر گواهی واحد تخلفات از بابت یک 
واحد مسکونی به زیربناي 77.60 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به صورت 
تخریب بنا می باشد.کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی جدید به صورت فضاي سبز حریم 
رودخانه می باشد و در طرح تفصیلی قدیم نیز به صورت حریم رودخانه بوده است.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی 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 ، 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 
86,529,600(هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 26.11  1
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/19 4/99/11903 تجدید 
نظر

جاده -
فومن--امام 
حسین

4-1-10530-33-1-0-0 23

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 4/97/157-97/12/18به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت که پیلوت داراي مغازه با بالکن در نیم طبقه ،که نیم طبقه داراي 
مسکونی نیز می باشد ،به زیربناي کلی 669.85 در یک واحد تجاري و سه واحد مسکونی 
(نیم طبقه با طیقه اول تشکیل یک واحد را می دهند)صادر گردیده است.عملیات ساختمانی 
در مرحله نازك کاري می باشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا 

: به صورت زیر می باشد
اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به سطح 3.35 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3.85 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 3.85 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 3.85 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.71 مترمربع -6

 مازاد بر تراکم به سطح 0.5 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی -8
افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -9

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -10
 کسري فضاي باز به سطح 12.33 مترمربع -11

به سطح 3.18 مترمربع در نیم طبقه کاهش دارد ***
.برابر نقشه هاي پیشنهادي فضاي سبز رعایت می گردد ***

پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده است ***
سطح اشغال از 69.98 درصد به 72.01 درصد افزایش یافته است ***

رعایت ارتفاع پیلوت و دیوار حایل بام و کاشت درخت به تعداد واحد ها هنگام پایانکار 
الزامی می باشد..اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی 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 ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص احداث سایبان با اعمال  ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 55,200,000(پنجاه و  پنج 

میلیون و  دویست هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 23  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 4/99/11907 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-ر
وبروي اداره 
استاندارد-ن
بش کوچه 
بن بست 
دوم

4-2-10235-109-1-0-0 24

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، در خصوص 
احداث مغازه،  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی به شماره  29287مورخ 98/02/28معادل 
217,120,000(دویست و  هفده میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 13.57  2
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون 
شهرداري، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان براي کسري سه قطعه 

پارکینگ، راي به اخذ جریمه به مبلغ465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون )  
ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان به صورت دو طبقه بر روي پیلوت 
که از بابت آن داراي پایانکار 23457-83/09/14 می باشد.پس از دریافت پایانکار اقدام به 
تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت هاي 18 و 19 مترمربع نموده که از بابت احداث دو 
باب مغازه و دو واحد کسري پارکینگ مسکونی  داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به 
شماره 19349-85/12/21 ،مبنی بر جریمه نقدي می باشد.مجددا مالک طبقه اول با قدمت 
سال جاري قسمتی دیگر از پیلوت مشاعی (بر خالف قانون تملک آپارتمان ها ) به سطح 
13.57 مترمربع را به مغازه تبدیل نموده است همچنین طی بازدید مشاهده گردید قسمتی از 
حیاط مشاعی به سطح 23 مترمربع  نیز با قدمت سال 90با مصالح فلزي و ایرانیت سربندي و 
به عنوان پارکینگ بهره برداري می نماید.داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري می 
باشد.در صورت موافقت با سایه بان احداثی یک واحد پارکینگ مسکونی تامین می شود که 
قبال خالف دو واحد کسري پارکینگ مسکونی پرداخت شده است.باستناد خط پروژه 

2501-97/10/23 فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

احتراما در خصوص کسري پارکینگ ، با توجه به سوابق و ضوابط زمان تخلف داراي  *****
دو واحد کسري پارکینگ مسکونی بوده  که از بابت آن داراي سابقه پرداخت می باشد. با 
توجه به تخلف جدید و بر اساس ضوابط روز داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري می 
باشد.اکنون با توجه به احداث سایه بان یک واحد پارکینگ مسکونی تامین می گردد و به 
علت داشتن راه دسترسی از پیلوت ، به صورت مسکونی در نظر گرفته می شود.با توجه به 
توضیحات  داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد و کسري پارکینگ مسکونی به 

***** علت پرداخت دو واحد کسري پارکینگ مسکونی منتفی می باشد
*****

احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 5899-97/12/05 ،گزارش فوق 
 عینا تایید می گردد و به استحضار می رساند

اوال به صورت دو واحد مسکونی و دو باب مغازه در سال 85  که منجر دو واحد به کسري 
 پارکینگ مسکونی شده بود داراي راي کمیسیون می باشد

دوما با توجه به تخلف در سال 97 و با توجه به بند2 نامه شماره 15777-94/02/14 معاونت 
شهرسازي در صورت تخلف بعد از تاریخ 92/02/08 ضوابط پارکینگ بر اساس ضوابط جدید 

مصوب پارکینگ می باشد
در نتیجه با توجه تخلف در سال 97 داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و 3 واحد 

کسري پارکینگ تجاري می باشد
اکنون با توجه به پرداخت دو واحد مسکونی فقط داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري 

24

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



می باشد
حال اگر با سایبان احداثی موافقت شود با توجه به اینکه راه دسترسی پارکینگ از طریق 
پیلوت مسکونی می باشد در نتیجه یک واحد پارکینگ مسکونی تامین می شود و در صورتی 
که مالک بخواهد اقدام به دریافت پایانکار نماید می تواند یک واحد پارکینگ را به یک واحد 

.مسکونی اختصاص دهد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي حسین حسینی  مبنی بر 

تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف وطبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 1.7مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 11.36 
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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 30,508,800(سی میلیون و  پانصد و 

 هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.16  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/18 4/99/11913 بدوي جاده -
الکان-بیانی
--بن دوم

4-3-10334-71-1-0-0 25

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/85 مورخه 97/09/08 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت +انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به زیربناء 469.90 مترمربع 
میباشد.عملیات ساختمانی در حد اجراي نازك کاري بوده و تا این مرحله برابر نقشه برداري 

: ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 1.7 مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.7 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.7 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 1.7 مترمربع -4

 تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید به سطح 11.36 مترمربع -5
داراي کاهش بنا به سطح 4.99 مترمربع در زیرشیروانی می باشد ***

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.کسري فضاي باز و سبز ندارد ***
برابر پروانه صادره به مساحت 12.05 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن در  ***

.زمان پایانکار الزامی میباشد
سطح اشغال از 54.69 درصد به 58.14 درصد افزایش به 58.14 درصد افزایش یافته  ***

است
رعایت ارتفاع پیلوت وتایید نهایی پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت ***

.عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 84/85 مترمربع 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 30872مورخ 99/3/1و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 2,761,375(دو میلیون و  هفتصد و  شصت و  یک هزار و  سیصد و  
هفتاد و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 84.85  0.1
 

162500  , 1377
 , 1389

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 4/99/11919 تجدید 
نظر

رشت - 
انتهاي 
حمیدیان - 
خیابان 
شهید 
هنرپرور - 
کوچه نهم 
همتی - 
 فرعی سوم

4-1-10734-28-1-0-0 26

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

31.32  0
 

162500  , 1377
 , 1389

عدم رعایت عقب نشینی

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 63/11 متر مربع   ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان  جریمه بمبلغ 80,465,250(هشتاد میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار 

و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 63.11  1.5
 

850000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 1.5 برابرارز ش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ37,968,750(سی و  هفت میلیون و  نهصد و  شصت و 

 هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)ریال صادرمینماید.

جریمه 50  1.5
 

850000  , 1377
 , 1389

مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12743/ن1/م4 مورخه 97/4/12وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 130 مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال90یک دستگاه ساختمان با سطح اشغال 100مترمربع از 
عرصه و به صورت یک طبقه بر روي همکف در دو واحد مسکونی با مساحت بناي کل 200

 .مترمربع  میباشد.احداث نموده اند
از کل مساحت اعالم شده به مساحت 150مترمربع داخل تراکم و باقیمانده به مساحت 50

.مترمربع خارج تراکم میباشد
قرار دارد. در خصوص  R112 این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی 
میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط 
پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس تقریب بوده و 
کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده وتعداد پارکینگها پس ازمراجعه مالک 
وارائه مدارك مستند موردبررسی قرار خواهد گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم 
میگردد

.********************************************************
************************************

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

احتراما به استناد نامه شماره 174343مورخه 98/09/26 دبیر محترم دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد که متقاضی را ملزم به کارشناسی مجدداز ملک خویش دانسته  ، ایشان با مراجعه 
به این منطقه،مدارك مستند و نقشه موجود از وضعیت ملک خویش ارائه نموده وطی آن 
بازدید مجدد از ملک صورت گرفت ، طی بازدید و کارشناسی صورت گرفته و برابر 

صورتجلسه و اظعار نظر واحد خط پروژه نتایج کارشناسی بدین شرح است . این ملک قطعه 
زمینی داراي سند مالکیت به مساحت عرصه 129.75مترمربع میباشدکه یک دستگاه خانه 
ویالیی در سال 77 به مساحت اعیانی 64.74 مترمربع و در سال 89 با توسعه بناي مسکونی 
یک دستگاه ساختمان یک طبقه روي همکف با زیربناي 41.61 مترمربع و مساحت کل این بنا 
 83.22 مترمربع و مجموع مساحت اعیانات احداثی بر روي این عرصه 147.96 مترمربع 
میباشد. طبقه همکف این ساختمان نوساز  مورداستفاده توسعه واحد ویالیی و طبقه اول آن 
بصورت یک واحد مسکونی مجزا میباشد . این ساختمان از بابت دو واحدمسکونی دو 
ایستگاه کسري پارکینگ دارد.برابر صورتجلسه و خط پروژه ارائه گردیده به شماره 1245 
مورخه98/10/21 از کل مساحت 129.75 مترمربع عرصه این ملک ،طبقه همکف به مساحت 
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23.68 مترمربع داراي عقب نشینی میباشد  مساحت باقیمانده عرصه پس از رعایت عقب 
نشینی  به مساحت 106.07 مترمربع میباشد. که مساحت 5.38 مترمربع از عرصه وبه 

مساحت 18.30 مترمربع از اعیان طبقه همکف میباشد و همچنین به مساحت 3.82 مترمربع 
از اعیان طبقه اول در مسیر عقب نشینی کوچه اصالحی قرار دارد . این ملک در منطقه 

.قرار دارد R112 مسکونی با کد پهنه
از کل مساحت 147.96مترمربع بناي این ساختمان به مساحت 84.85 مترمربع داخل تراکم 
و باقیمانده به مساحت 63.11 مترمربع خارج تراکم میباشد.  باقیمانده این ملک در کاربري 
      .قرار دارد.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد R112 مسکونی با کد پهنه

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 
کارشناسان رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی صادر شد و با 
عنایت به نظریه هیات کارشناسی به شماره ش ر-331290 مورخ 99/03/06 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر تایید استحکام طبقه مازاد، به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,616,630,400(یک میلیارد و  ششصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  سی هزار 
و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 160.38  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/13 4/99/11921 رسیگی 
 مجدد

مصطفی -
خمینی-جوا
دزاده-اول

4-3-10042-4-1-0-0 27

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 اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

538,070,400(پانصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتاد هزار و  چهارصد)  ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 160.14  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

درخصوص  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 اظهار نظر می 

گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/67 در تاریخ 97/06/24 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 566.28 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح 

:زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31.56  مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.56 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.56 مترمربع -4

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم ) به مساحت  160.38 مترمربع -5
مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -6
مجموعا به مساحت 33.9 مترمربع (به سطح 8.49 مترمربع در همکف و به سطح 8.47 

مترمربع در طبقات اول تا سوم)
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -7

به سطح 29.4 مترمربع در زیرشیروانی نسبت به پروانه کاهش بنا دارد. سطح اشغال بنا از 
55% به 76.21% افزایش یافته است. با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده کسري فضاي 
باز به سطح 51.6 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 40 مترمربع دارد. فعال پارکینگ 
رعایت می شود. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در 
حد نازك کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات 
ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع 
پارکینگ و دیوارحایل بام و عقب نشینی قید شده در پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. 

//ع.ا

27

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 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 4,500,000(چهار میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

90000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/19 4/99/11922 بدوي -
معلولین-آر
سن 

میناسیان-ب
رنوعی

4-2-10151-5-1-0-0 28

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 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 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,562,400(یک میلیون و  
پانصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید

جریمه 17.36  1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 4/99/11922 بدوي -
معلولین-آر
سن 

میناسیان-ب
رنوعی

4-2-10151-5-1-0-0 28

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 
32884مورخ 99/3/6راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

1,342,260(یک میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  دویست و  شصت) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 149.14  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت عرصه 130.9 مترمربع می باشد و در وضع موجود مشتمل بر اعیانات بدون مجوز به 
صورت ساختمان دوبلکسی در 2 واحد مسکونی به مساحت 166.5 متر مربع بوده و با قدمت 
سال 72 احداث گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه 
شماره 626 مورخ 98/11/19 به سطح 6.71 متر مربع از پالك در تعریض میباشد.از اعیانات به 
مساحت 149.14 متر مربع داخل تراکم و به سطح 17.36 متر مربع خارج از تراکم 

میباشد.کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم و جدید به صورت مسکونی میباشد.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده به استناد ماده 32 قانون تاسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

ردتخلف 479.21  0
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/24 4/99/11926 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
انتهاي 
کوچه - 
استاد معین 

2

4-3-10250-205-1-0-0 29

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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
31,500,000(سی و  یک میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 17.5  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/10379-1398/07/30 بر روي مکان 
بازدید شده پروانه ساختمانی به شماره 2079-1372/07/26 بصورت 1 طبقه بر روي همکف و 
بعد از آن پایانکار بشماره 18072-1373/10/14 با زیربناي بمساحت 275.71 متر مربع در 1 
واحد مسکونی صادر گردیده و بعد از آن بالمانع بشماره 2/33/68630-1389/09/06 و 
بالمانع بشماره 2/33/72115-1389/11/30 دریافت نموده اند. الزم بذکر است  بر اساس 
نقشه هاي موجود در پرونده بایگانی در زمان پایانکار و بالمانع اخذ شده اعیانات در همکف 
شامل راه پله بمساحت 14.08 متر مربع و موتور خانه بمساحت 14.4 متر مربع و یکباب اتاق 
در بمساحت 14.26متر مربع موجود بوده که در پایانکار و بالمانع هاي اخذ شده موجود بوده ، 
لیکن تفکیک نشده و مجموعا به عنوان پیلوت اعالم گردیده بود. حالیه طی بازدید انجام 
شده مالک اقدام به احداث بدون مجوز یکباب اتاق دیگر در همکف به مساحت حدود 13.5 
متر مربع  دو باب سرویس بهداشتی در حیاط بمساحت 4 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی 
با قدمت در سال 1390 نموده اند. همچنین در وضع موجود از کل اعیانات بصورت دبستان و 
پیش دبستان ( شکوفه هاي زندگی ) در حال بهره برداري میباشد. لیکن تخلفات ساختمانی 

: .به شرح زیر میباشد
احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم بمساحت 17.5 متر مربع ( یکباب اتاق بمساحت  -1

 13.5 مترمربع و سرویس بهداشتی بمساحت 4 متر مربع )
 استفاده از اعیانات بصورت مهد کودك بمساحت 293.21 متر مربع -2

داراي 6  واحد کسري پارکینگ آموزشی به استناد ضوابط قدیمی (به ازاي هر معلم 1  -3
.واحد پارکینگ )  میباشد

از بابت خالفهاي اعالم شده داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد بشماره 
4/98/9757-1398/05/19 مبنی بر اعاده به وضع سابق میباشد. به استناد خط پروژه 
بشماره 1975 به مساحت 17.5 متر مربع از اعیان و بمساحت 4.5 متر مربع از عرصه در حد 
جنوب در تعریض کوچه بن بست 6 متري و به استناد خط پروژه به شماره 1088 به مساحت 
14 متر مربع  از عرصه در تعریض کوچه بن بست 8  متري قرار دارد. در زمان وقوع تخلف در 

.کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد
---------------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/99/11794-1399/02/20 ، ملک بازدید 
شده قبال بالمانع بشماره 2/33/71115-1389/12/09 و بالمانع دیگر بشماره 

2/33/68630-1389/09/29 بصورت اعیان مسکونی در پاسخ به استعالم بانک دریافت 
 نموده اند. تصاویر 2 بالمانع فوق به پیوست تقدیم میگردد./ر.ي
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 13.20مترمربع، بناي مازاد بر 
تراکم ( انباري بیش از پنج مترمربع ) به مساحت 0.41 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 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 245,950,500(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  

پنجاه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 53.21  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/18 4/99/11935 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
حافظ آباد - 
کوي دانش 
حجتی - 
کوچه 25 ( 
اخوان )

4-1-10407-8-1-0-0 30

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
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 4/98/35 مورخ 98/4/11 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 428.6 مترمربع صادر گردیده 
است.همچنین در مرحله اتمام فونداسیون گواهی عدم خالف دریافت نموده است.عملیات 
ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه 

:به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.2 مترمربع-1

اضافه بنا به مساحت 0.41 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر مربع در طبقه -2
.همکف

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 13.2 مترمربع و در مجموع 39.6 -3
.متر مربع

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-4
داراي کسري فضاي باز به سطح 30.26 متر مربع و کسري فضاي سبز به مساحت 11 متر -5

.مربع میباشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد لذا اظهار نظر دقیق بعد از مرحله نازك کاري و 
اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 
76.97% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 86.78% میباشد.همچنین برابر پروانه 
صادره داراي عقب نشینی به سطح 13.36 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار 
امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان 
در مرحله سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام 
عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
.صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 21,668,500(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت 
هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 61.91  2
 

175000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 4/99/11942 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
الکان - 
شهرك فجر 
- توحید 2- 
روبروي 
مشاور 
امالك 
توحید - 
جنب کد 
پستی 
 - 41477
97799

4-3-10200-24-1-0-0 31

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 3,864,267
(سه میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار و  دویست و  شصت و  هفت) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 130.11  0.1
 

297000  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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 509,850,000(پانصد و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

297000  , 1380
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ

  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

22.05  0
 

175000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

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 88631 مورخ 1397.05.10  ارزش سرقفلی 
دو باب مغازه مجموعا به مبلغ 1.464.400.000  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 292,880,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و  هشتاد 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 57.98  0
 

3300000  , 1396
 , 1397

احداث بناي بدون مجوز

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 26967  مورخ 1399.02.27  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 925.600.000  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 
185,120,000(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 11.57  0
 

175000  , 1375 احداث مغازه بدون مجوز
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توضیحات بازدید در پاسخ  به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7137-1397/08/07 و  بشماره 
4/97/7321-1397/10/22و به استناد نقشه برداري جدید ارائه شده از سوي مالک و طی 
بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1397/12/04 مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت 

: تقریبی 242.76 متر مربع و داراي اعیانات به شرح زیر میباشد
یکباب ساختمان یک طبقه بر روي همکف با زیربناي 186.21متر مربع با اسکلت فلزي با  -1
قدمت تقریبی در سال 1375 که از این مقدار بمساحت 128.7 متر مربع آن اعیان مسکونی 
در همکف و بمساحت تقریبی 45.94 متر مربع آن اعیان مسکونی در طبقه اول میباشد که 
تماما بصورت یکواحد مسکونی در حال بهره برداري قرار دارد. همچنین  بمساحت 11.57 متر 
مربع آن بصورت یکباب مغازه در همکف در مرحله بهره برداري بشغل فروش نوشت ابزار 

 .داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 0.5 مترمربع از نوع بنر میباشد
احداث ساختمان جدا ساز با اسکلت فلزي به زیربنا تقریبی 54.07 متر مربع با قدمت در  -2
سال 1396 که از این مقدار بمساحت 17.38 متر مربع آن بصورت پارکینگ مسکونی و 
 .محوطه مسقف و مابقی بصورت 2 باب مغازه در مرحله بهره برداري میباشد

طی نقشه برداري مجدد انجام شده و و به استناد نقشه برداري جدید ارائه شده ، مالک  -3
جدیدا اقدام به احداث بالکن به مساحت 17.38 متر مربع بر روي پارکینگ جدید الحداث به 
انضمام راه پله دسترسی به مساحت 3.91 متر مربع از داخل مغازه دوم از حد شرقی با قدمت 

 .در سال 1397 نموده است
از بابت احداث اعیانات بالمانعی از سوي مالک ارائه نشد. لذا به استناد طرح تفضیلی جدید و 

: اصالحیه ابالغی طرح تفضیلی جدید لذا داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
احداث مغازه در همکف بمساحت 11.57 متر مربع با قدمت تقریبی در سال 1375 -1

احداث 2 باب مغازه در همکف مجموعا بمساحت 36.69 متر مربع با قدمت در سال 1396 -2
احداث بالکن متصل به واحد تجاري دوم از سمت شرقی به مساحت 17.38 متر مربع به  -3

 انضمام راه پله بمساحت 3.91 متر مربع با قدمت در سال 1397
احداث بناي خالف ساز و  خارج تراکم در همکف و طبقه 1 بمساحت  61.91 متر مربع با  -4

قدمت تقریبی در سال 1375
احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم در همکف و طبقه 1 بمساحت 130.11 متر مربع با  -5

قدمت تقریبی در سال 1375
داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد  -6
ضوابط جدید میباشد که در صورت موافق با پارکینگ و محوطه مسقف جدید الحداث به 

 .مساحت 17.38 متر مربع 1 واحد پارکینگ مسکونی تامین خواهد شد
داراي اخطاریه بشماره 3/652/ن-1396/09/22 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به 
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استناد خط پروژه بشماره 1766-1394/11/01 بمساحت 22.05 متر مربع از اعیانان در تعریض 
خیابان 35 متري در حد شمال و خیابان 10 متري در حد غربی میباشد.  مراتب جهت صدور 

دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
-------------------------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6359-1397/05/30 از آنجایی که 
مالک نقشه برداري ممهور به مهر نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ارائه نموده اند و که 
مساحت واحد هاي تجاري در آن قید شده است و بنا با بازدید میدانی متراژ مغازه هاي اعالم 
.شده توسط نقشه برداري همانطوري که قبال اعالم گردیده است مورد تایید میباشد

-------------------------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7321-1397/10/22 با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده توسط مالک ( آقا ضعبانپور) ، ممهور به مهر نقشه بردار سازمان نظام 
مهندسی ( آقاي مهندس باقر فردي ) و بازدید مجدد میدانی و کنترل نقشه برداري اراده 
شده ، مساحت بالکن همانطور که قبال اعالم گردیده بود برابر 17.38 متر مربع میباشد و 
مورد تایید است. لیکن مقدا اعالم شده توسط کارشناس محترم دادگستري  0.68 متر مربع 
کمتر از مساحت اعالم شده توسط نقشه بردار میباشد و علت آن در نظر نگرفتن مساحت 
دیوار هاي داخلی میباشد که باید در زیربناي مفید اعالم میگردد. بنابراین در صورتی که 
مساحت اعالم شده توسط کارشناس محترم دادگستري در جدول کاربري هاي ساختمان در 
 .نظر گرفته شود باعث اختالف زیربناي موجود کل ساختمان با زیربناي اعالمی میشود

در خصوص اعتراض آقاي ذکریا امیدي  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-34561 مورخ 99.03.08 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 48,558,400
(چهل و  هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 156.64  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 4/99/11943 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان 
پورباقر 
-انتهاي 
کوي کاشی 
- روبروي 
 کوچه 29

4-1-10511-1701-1-0-0 32

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 325,903,000(سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  سه هزار ) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 105.13  1
 

3100000  , 1393 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 ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر 
دو واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 261.6 مترمربع می باشد که بدون اخذ مجوز از 

شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی (داراي خط عادي) به مساحت تقریبی 100 
مترمربع احداث گردیده است. بابت احداث اعیانات در مرحله ستون گذاري همکف با 

مساحت 96.8 مترمربع داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بناي احداثی 
و سوابق آراي دیوان عدالت اداري مبنی بر ابرام راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها 
می باشد. که مستلزم اظهار نظر واحد تخلفات ساختمانی است. حالیه ساختمان به صورت دو 
طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 261.6 مترمربع در مرحله نازك 
کاري می باشد. به استناد خط پروژه 2016 به مساحت تقریبی 2.1 مترمربع از اعیان هر طبقه 
در تعریض پخ دو گذر واقع شده است.  گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي 

:معماري ارائه شده از سوي متقاضی به شرح زیر می باشد
احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم در همکف به مساحت 78.32 مترمربع -1
احداث بناي مسکونی بدون مجوز مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 4.13 مترمربع -2
احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم در طبقات به مساحت 78.32 مترمربع-3

احداث بناي مسکونی بدون مجوز مازاد بر طبقات به مساحت 100.83مترمربع-4
دو واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور  

 .ارسال می گردد
پیرو نامه شماره ش ر-222614-1397 مورخ 1397/11/15 دبیرخانه کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها و عطف به تصمیم شعبه 4 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به 
شماره 4/97/4923 مورخ 1397/11/02 به استحضار می رساند هیچ گونه شواهد و مدارك 
میدانی دال بر تخریب بناي اولیه و احداث مجدد بناي وضع موجود مشاهده نگردید. هم 
چنین هرگونه تخریب بنا مبتنی بر آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مستلزم 
تهیه صورت جلسه توسط منطقه و گزارش موضوع به کمیسیون ماده صد می باشد. از دیگر 
سوي اقدام متقاضی به طرح موضوع در دیوان عدالت اداري و تقاضاي نقض راي کمیسیون 
ماده صد، نمایانگر اصرار متقاضی به ادامه تخلفات ساختمانی و استنکاف از اجراي راي 

تخریب صادره از سوي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها می باشد. مراتب جهت بررسی 
.و دستور 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 اعتراض آقاي محمد عزیزي  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 
4 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 27928 مورخ 

99/02/28  ارزش سرقفلی به مبلغ 872.400  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 174,480(یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد و  هشتاد) 

ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 58.16  0
 

50000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1399/03/21 4/99/11954 تجدید 
نظر

بلوار شیون 
فومنی - 
روبروي 
کوچه رهبر 
  -

(-معلولین-
آرسن 
میناسیان-)

4-2-10143-85-1-0-0 33

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

7.5  0
 

50000  , 1358 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی 40 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه با 
پوشش 100%  با قدمت تقریبی سال 80 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد 
کسري پارکینگ تجاري میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک 
مساحت هاي اعالم شده حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان 
کسري پارکینگ بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی 
متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه 
نقشه برداري و  تهیه خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 172440 مورخ 98/09/24 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 58.16 متر مربع (برابر نقشه برداري 
ارائه شده از طرف متقاضی )بدون مجوز یک باب مغازه با پوشش 100%  با قدمت سال 58 با 
مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به استناد 
خط پروژه شماره 464 مورخ 98/11/12 به مساحت 7.5 متر مربع در تعریض قرار دارد.مغازه 
فوق داراي فعالیت صنفی به شغل سیمان فروشی میباشد.کاربري پالك در زمان وقوع تخلف 
به صورت تجاري همجوار با مسکونی و در طرح تفصیلی جدید به صورت پهنه مختلط 
****.(تجاري مسکونی) میباشد مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 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 33779 مورخ 99/3/7 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 152/050/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 30,410,000(سی میلیون و  

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

جریمه 36.41  0
 

50000  , 1366 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/03/19 4/99/11955 بدوي -
سلیماندارا
ب - جاده 
جیرده--صا
فکاري 
سعید

4-3-10284-8-1-0-0 34

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

10.6  0
 

50000  , 1366 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
تقریبی 30.41 متر مربع و داراي اعیان بصورت 1 باب مغازه احداثی و خالف ساز با اسکلت 
بلوك سیمانی به انضمام بالکن چوبی در نیم طیقه با بمساحت 6 متر مربع در مرحله بهره 
برداري به صورت صافکاري ماشین با قدمت در سال 1366 با پوشش 100 درصد در عرصه  که 
داراي سقف مشترك با ملک حد جنوبی میباشد. ( ملک حد جنوبی پرونده جاري تخلف 
ملک مجزا بشماره 643749 دارد ) . داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 0.5 متر مربع از نوع 
بنر میباشد.  به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/268
/ن-1396/06/06 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد.   به استناد خط پروژه بمشاره 
464-1398/05/14 به مساحت 10.6 متر مربع از ملک بازدید شده در تعریض خیابن 35 
متري  حد غرب قرار دارد. در زمان وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) در کاربري مسکونی 

با تراکم متوسط قرار داشته است. /ر.ي

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث یک 
باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 70.23  مترمربع، به منظور بررسی 

استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 33826 مورخ 99/03/07
  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد 
نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 76.164.500 ریال، به استناد تبصره 4ماده صد از 

قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 15,232,900
(پانزده میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 70.23  0
 

162500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1399/03/24 4/99/11967 بدوي رشت - 
احمد 
گوراب - 
نرسیده به 
دخانیات - 
جنب 
تعمیرگاه 
اسطوره - 
فروشگا ه 
 وحید

4-1-10364-26-1-0-0 35

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

4  0
 

162500  , 1376 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر 
مهندس مازیار پورابراهیمی به مساحت 70.23 مترمربع داراي اعیان خالف ساز به صورت 
یک باب مغازه به مساحت 70.23  مترمربع فاقد بالکن به ارتفاع 3.40 متر با مصالح آجري به 
قدمت تقریبی 22 سال بوده که متقاضی مدارکی از بابت احداث آن ارائه ننموده که جهت 
اقدامات بعدي تقدیم میگردد.کسري پارکینگ ندارد(با توجه به ضوابط قدیم که هر 100 
مترمربع زیربناء تجاري مشمول ضوابط کسري پارکینگ بوده بنابراین کسري پارکینگ 
اعالمی در گزارش قبلی منتفی میگردد) .برابر خط پروژه شماره 2746 مورخه 98/09/19 
ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 4 مترمربع در تعریض خیابان 45 متري قرار 
دارد.در ضمن پالك فوق داراي تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/10093 مورخه 98/07/13 
مبنی بر بررسی مجدد کارشناسی وتکمیل گزارش میباشد  که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...98/09/19

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 تخلف ساختمانی آقاي حسن تقوي  موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 42.68  
مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 29893 مورخ 

1399.02.30  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به 
مبلغ 81.092.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 16,218,400(شانزده میلیون و  

دویست و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 42.68  0
 

65000  , 1374 احداث مغازه بدون مجوز 1399/03/25 4/99/11970 بدوي -
میرزاکوچک
-روبروي 
مسجد 
سلیماندارا
-ب

4-3-10294-34-1-0-0 36

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن تقوي  موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر استفاده از محوطه بعنوان محوطه تجاري بدون مجوز شهرداري به 

مساحت 7.08  مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
29893 مورخ 1399.02.30  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 5.664.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,132,800(یک 
میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 7.08  0
 

65000  , 1374 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
49.75 متر مربع داراي اعیان بصورت یکباب مغازه 42.68 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی 
با قدمت در سال 1374 ( به استناد فیش برق  اراده شده ) میباشد. از باقی مانده عرصه به 
مساحت 7.08 متر مربع بصورت فضاي باز تجاري بهره برداري میشود.  به استناد ضوابط 
قدیم کسري پارکینگ ندارد. در زمان وقوع تخلف (طرح تفضیلی قدیم )در کاربري مسکونی 
با تراکم متوسط قرار داشته است. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به اضهار نشر واحد خط 

پروژه میباشد./ر.ي
: گزارش صنفی

مغازه بازدید شده در مرحله بهره برداري بصورت پالسکو فروشی میباشد. فاقد تابلوي 
.تبلیغاتی است

----------------------------------
.به استناد اظهار نظر واحد خط پروژه فاقد عقب نشینی میباشد

----------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره ش ر - 160377-1398 مورخ 1398/09/06 
مغازه بازدید شده ( با توجه به به نسق نامه ارائه شده از سوي مالک) بصورت یکباب مغازه 
49.76 متر مربعی ( به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ) میباشد که مالک اقدام 
به ایجاد بازشو به ملک حد شمال خود بمساحت 33.6 متر مربع نموده بود که بصورت انبار 
تجاري از آن بهره برداري مینمود که حالیه مالک اقدام به مسدود نمودن باشو مورد اشاده 
کرده . لیکن در وضع موجود ، یکباب مغازه به مساحت 49.76 متر مربع میباشد که از این 
مقدار بمساحت 7.08 متر مربع بصورت فضاي باز تجاري است. همچنین از بابت سال وقوع 
تخلف به تاریخ نصب کنتور برق قید شده در فیش برق استناد شده که نشان میدهد از سال 

.1374 داراي اعیان میباشد

36

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 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 29344 مورخ 99/2/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 1/713/721/000 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 342,744,200(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 133.4  0
 

3300000  , 1390
 , 1397

افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/03/17 4/99/11971 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
جنب منبع 
آب ( آب و 
فاضالب 
منطقه 1 )

4-2-10235-219-1-0-0 37

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 12 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,980,000,000(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 300  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

30  0
 

3300000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 ملک تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ دو باب مغازه با محوطه (طبق سند مالکیت به 
مساحت 225.4 مترمربع ) که بصورت نمایشگاه اتومبیل قابل بهره برداري میباشد که از بابت 
دو باب مغازه به مساحت تقریبی 67.5 مترمربع و دفتر کار به مساحت تقریبی 55.12 
مترمربع در مرحله اول داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 8680 مورخ 1381/09/10 و 
در مرحله دیگر بابت توسعه بناي تجاري به مساحت 8.5 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 
100 به شماره 17900 مورخ 1390/10/18 میباشد ، حالیه مالک  با احداث دیوار جداکننده 
سراسري بدون مجوز نسبت به جداسازي یک واحد تجاري به دو واحد بصورت 2 نمایشگاه 
اتومبیل اقدام نموده که (طبق نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) گزارش 

: تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
تبدیل یک باب نمایشگاه به 2 باب  مجزا با سال ساخت 1397 -1

اضافه بناي تجاري همزمانساز به سطح 1.47 مترمربع به قدمت تقریبی 7 سال -2
احداث دفتر کار تجاري بدون مجوز در طبقه اول به سطح 28.1 مترمربع با سال ساخت  -3

1397 
تبدیل بدون مجوز محوطه به فضاي باز تجاري بصورت 2 نمایشگاه به مساحت 101.83  -4

مترمربع
واحد کسري پارکینگ تجاري دارد و به استناد خط پروژه شماره 2419 مورخ  12 -5

1397/07/04 به سطح تقریبی 30 مترمربع از اعیان ملک فوق در تعریض خیابان 51 متري 
قرار دارد ، مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد ///س.ن

******************
در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/10464 مورخ 1398/10/03 به استحضار 
میرساند پالك مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/7534 مورخ 
. 1398/07/13 مبنی بر تخریب میباشد و گزارش کارشناسی فوق عیناً تایید میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 40,000,000(چهل میلیون ) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید 

میگردد .

جریمه 50  1
 

800000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/12 4/99/11977 تجدید 
نظر

جاده  -
فومن-احمد
گوراب-جن
ب تحقیقات 
دخانیات-
ك حسینی

4-1-10370-19-1-0-0 38

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

29  0
 

800000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده با عنایت به دفاعیات مالک و نظر به موقعیت مکانی و 
درخواست تقلیل جریمه نقدي مورد توجه این کمیسیون بوده و موثر تشخیص داده 

شده لذا با تقلیل جریمه به ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
224,560,000(دویست و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 140.35  2
 

800000  , 1390 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:

11:03زمان 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 ملک ارائه شده مطابق سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 879.6 
مترمربع مشتمل بر اعیانات شامل سوله کارگاه ماست بندي به مساحت 318.71 مترمربع ، 
دفتر کار به مساحت 40 مترمربع، موتورخانه و تاسیسات به مساحت 75 مترمربع کال به 
مساحت 433.71 مترمربع که از بابت آن داراي بالمانع شماره 2/33/61796 مورخه 

89/03/31 میباشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده و کروکی نقشه برداري ارائه شده با تایید 
: (مهندس رامین واله )داراي مغایرت به شرح زیر میباشد

کاهش بناي سالن تولید به مساحت  16.36 مترمربع-1
 به مساحت 4.93 مترمربع کاهش بناي اتاق تاسیسات-2

به مساحت 3.13 مترمربع کاهش مساحت قسمت سرویس بهداشتی(الزم به ذکر است که -3
قبال در این محل دفترکار بوده است)

به مساحت 30.14 مترمربع اضافه بنا در باالي سرویس بهداشتی به صورت سرایداري به -4
قدمت تقریبی 8  سال

به مساحت 23.41 مترمربع احداث نگهبانی در محوطه به قدمت تقریبی 8 سال-5
به مساحت 86.80 مترمربع احداث بالکن در سوله به قدمت تقریبی 8  سال -6

.دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد  -7
به صورت خالف در حد جنوب پالك فوق مالک اقدام به نصب بازشو به صورت احداث -8
درب وپنچره به طرف همسایه حد جنوبی نموده است که برابر سند مالکیت در این حد به 

.پالك همسایه به شماره پالك ثبتی 34 باقیمانده منتهی میگردد
برابر خط پروژه شماره 1530 موجود در سامانه  پالك فوق به مساحت تقریبی 29 مترمربع 
درتعریض خیابان 12 متري وکوچه 6 متري قرار دارد.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد...98/01/31

38

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 
198,508,000(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  پانصد و  هشت هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 32.42  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 4/99/11979 بدوي -
--حمیدیان

4-2-10236-23-1-0-0 39

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 4/97/62-97/06/10 به صورت دو 
طبقه بر روي پیلوت و پیلوت مشتمل بر یک باب مغازه و انباري در زیر شیروانی به زیربناي 
کلی 510.85 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می 
:باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

ا- تبدیل پبلوت تجاري به سطح 27.7 مترمربع (توسعه مغازه در همکف)
 اضافه بنا در همکف به سطح 8.12 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.12 مترمربع -4

مازاد بر تراکم به سطح 0.52 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیر -5
 شیروانی

 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 7.54 مترمربع -6
 یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -7

به سطح 7.09 مترمربع ،کاهش بنا در زیر شیروانی دارد ***
رعایت فضاي سبز می گردد ***
رعایت فضاي باز می گردد ***

سطح اشغال از 59.38 درصد به 63.49 درصد افزایش یافته است ***
رعایت عقب نشینی هنگام صدور پروانه به سطح 0.23 مترمربع هنگام پایانکار الزامی  ***

می باشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

39

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی در همکف به مساحت 19/81 متر مربع و طبقات اول الی چهارم هر یک 
به مساحت 26/07 متر مربع و زیر شیروانی به مساحت 2/62 متر مربع  با   ضریب 
2/75 برابر ارزش معامالتی ساختمان ، جریمه بمبلغ 1,170,800,400(یک میلیارد و  

یکصد و  هفتاد میلیون و  هشتصد هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 126.71  2.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/17 4/99/11983 تجدید 
نظر

-
نامجو--جع
فري

4-3-10015-8-1-0-0 40

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 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 1399/03/17 4/99/11983 تجدید 
نظر

-
نامجو--جع
فري

4-3-10015-8-1-0-0 40

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/123-96/12/20 صادر شده که 
در تاریخ 98/04/24 با شماره پرونده 654767 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 
مسکونی به زیربناي 694.31 مترمربع اصالح شده است اما بدلیل  اشتباه در چاپ پروانه به 
صورت 4 طبقه در 4 واحد صادر شده است قابل ذکر است تمام نقشه ها بر اسا س چهارطبقه 
در سه واحد تایید شده است و در سیستم موجود می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله 
: سفت کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 19.81 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 26.07 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 26.07 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 26.07 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 26.07 مترمربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 2.62 مترمربع -6

با توجه به نقشه هاي معماري جدید کسري پارکینگ ندارد اما با توجه به افزایش عرض  -7
درب و نداشتن پارك حاشیه هنگام صدور پروانه ،مشمول عوارض یک وحد کسري پارکینگ 

می باشد
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد 4 واحد مسکونی -8

 کسري فضاي باز به سطح 35.53 مترمربع -9
کسري فضاي سبز ندارد ***

تبدیل فضاي  راه پله به بناي مفید در طبقات به سطح 2.05 مترمربع که جزء تخلف  ***
ساختمانی نبوده اما مشمول عوارض درآمدي می باشد

سطح اشغال از 70 درصد به 84.33 درصد افزایش یافته است ***
.پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده است ***

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

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-2860 
مورخ 99.01.18 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 
ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 51,918,800(پنجاه و  یک میلیون 
و  نهصد و  هجده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 167.48  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/25 4/99/11986 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی، 
خیابان 

استقانت 2
(معلولین) 
کوچه 
سوگند

4-2-10160-64-1-0-0 41

 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 481,182,000(چهارصد و  هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  

هشتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 103.48  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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 ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي پیلوت مشتمل 
بر دو واحد مسکونی با زیربناي 270.96 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 104 مترمربع احداث گردیده است. به 
استناد خط پروژه 752 به مساحت تقریبی 8.3 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 
10 متري حد شمال واقع شده است. ساختمان به صورت سازه بتنی احداث گردیده و قدمت 
احداث بنا سال 1397 تخمین زده می شود. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و 
دو واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي 

:معماري ارائه شده از سوي متقاضی به شرح زیر می باشد
احداث بناي در حد تراکم در همکف به مساحت 71.78 مترمربع -1

احداث بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 18.54 مترمربع -2
احداث بناي در حد تراکم در طبقات به مساحت 95.7 مترمربع -3

احداث بناي مازاد بر تراکم در طبقات به مساحت 84.94مترمربع -4
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 

.به حضور ارسال می گردد
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
در پاسخ به نامه شماره ش ر-76959-1398 مورخ 1398/05/07 دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد قانون شهرداري ها پیرو تصمیم شماره 4/98/9425 مورخ 1398/05/01 شعبه چهار 
کمیسیون، در خصوص میزان اشرافیت به ملک مجاور، حداقل عرض دو متر در حیاط خلوت 
رعایت می گردد همچنین راه پله دسترسی طبقات داراي پیشروي در قسمتی از حیاط 
خلوت می باشد که راه پله مذکور فاقد بازشو به حیاط می باشد. شایان ذکر است همان گونه 
که در تصاویر منضم به پرونده قابل رویت می باشد وضعیت احداث بنا در ملک مجاور به 
گونه اي است که نماي جانبی آن به سمت حیات خلوت ملک مورد بحث می باشد لذا 
بازشوهاي طبقات و همچنین تعبیه بازشو احتمالی در راه پله در آتی، اشرافیتی به ملک 
مجاور ایجاد نمی کند.. گزارش مساحت بناي احداثی و میزان عقب نشینی و کاربري ها عیناً 
مطابق گزارش قبلی مورد تایید است. مراتب جهت بررسی و دستور 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  احداث بناي بدون مجوز 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,250,000(یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 25  1
 

50000  , 1371 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/25 4/99/11996 بدوي -
سلیماندارا
ب-شهداء-
خوشکالم

4-3-10268-192-1-0-0 42

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت ، 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 38306 مورخ 99.03.13 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

336,150(سیصد و  سی و  شش هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 67.23  0.1
 

50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 94,000(نود و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 3.76  0.5
 

50000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

14.35  0
 

50000  , 1371 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت عرصه 104 مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به زیربناي 71 
متر مربع  با مصالح آجري و با قدمت سال 71 احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري 
پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه پروژه شماره 432 به مساحت 14.35 متر مربع از 

پالك در تعریض میباشد.از اعیانات به سطح 67.23 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 3.76
 متر مربع خارج از تراکم میباشد.کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم و جدید به صورت 
مسکونی میباشد.قابل ذکر است در صفحه حدود و مشخصا ت در سند مالکیت به حد غرب 

.اشاره اي نگردیده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:03زمان 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

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 

3,094,000(سه میلیون و  نود و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 4.42  1
 

700000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 4/99/11999 بدوي رشت - 
بیمارستان 
رازي - 
یونس آباد 
- کوچه 
دهم - 
کوچه منفرد 

پالك 219

4-3-10054-21-1-0-0 43

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به عدم کسري پارکینگ ، تبدیل 1 واحد به 2 
واحد بالمانع می باشد .

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/98/6 مورخه 98/02/24 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناء 222 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  4.42 مترمربع به صورت احداث انباري-1

 افزایش تعداد واحد ها از 1 به 2 واحد مسکونی -2
کسري پارکینگ ندارد..رعایت فضاي سبز میگردد.به مساحت 17.35 مترمربع رعایت فضاي 
باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید 
پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل 
بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار 
.،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت

از بابت گزارش فوق داراي پرونده در واحد خالف به جهت ارسال به کمیسیون ماده صد بوده 
وحالیه با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن مجوز کنده کاري 7 متر آسفالت 

قدیمی  را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...99/03/21

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر مدلول پروانه  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 562,502,400(پانصد و  شصت و  دو میلیون و  پانصد 

و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 84.07  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/25 4/99/12013 تجدید 
نظر

خیابان -
رودباري--ك
وچه دانش

4-3-10003-8-1-0-0 44
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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11:03زمان 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 و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد ( طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,274,616,000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  
چهار میلیون و  ششصد و  شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 151.74  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/25 4/99/12013 تجدید 
نظر

خیابان -
رودباري--ك
وچه دانش

4-3-10003-8-1-0-0 44

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 4/98/55 مورخ 1398/05/24 به 
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 578.8 مترمربع می 
باشد. برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله سربندي است و گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.89 مترمربع (سطح اشغال از 70 درصد به 81 درصد  -1

افزایش یافته است)
اضافه بناي مازاد بر 5 مترمربع در انباري ها به مساحت 0.51 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 62.67 مترمربع (20.89 مترمربع در هر  -3
طبقه)

کاهش مساحت راه پله و افزایش زیربناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به  -4
مساحت 11.16 مترمربع (صرفا جهت اخذ عوارض)

احداث یک طبقه مازد به مساحت 151.74 مترمربع در طبقه چهارم -5
حد نصاب فضاي سبز برابر نقشه هاي معماري ارائه شده تامین می گردد لیکن به مساحت  -6

.28.74 مترمربع کسري فضاي باز دارد
برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است و چهار واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. 
لیکن اظهار نظر نهایی منوط به اتمام عملیات ساختمانی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات با اعمال  
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,150,884,000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 137.01  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/31 4/99/12031 تجدید 
نظر

بلوار الکان، 
کوچه 
سیامک، 
پالك6

4-3-10171-10-1-0-0 45

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:

11:03زمان 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 4/98/64-98/06/11 به صورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 

678.45 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و تا 
: این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 30.8 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.8 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 30.8 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 30.8 مترمربع -4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 7.44 مترمربع -5
مازاد بر تراکم به سطح 6.37 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی -6

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 5 واحد -7
کسري فضاي باز به سطح  46.80 مترمربع -8

 کسري فضاي سبز ندارد ***
برابر نقشه هاي معماري ارائه شده تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا اظهار نظر  ***
نهایی در خصوص تامین پارکینگ پس از کفسازي و اجراي درب و آزمون عملی  امکان پذیر 

.می باشد
سطح اشغال از 70.90 درصد به 84.90 درصد افزایش یافته است ***

هنگام صدور پروانه به سطح 20 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام  ***
.پایانکار الزامی میباشد

اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات با اعمال  

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,365,696,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  

شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 148.4  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 4/99/12039 بدوي جاده -
الکان--رو
ستا
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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 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 3  0
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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 ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/151 مورخه 96/12/28 ومتعاقب آن 
اصالح پروانه ساختمانی به شماره 655806 مورخه 98/05/10 به صورت 3  طبقه روي پیلوت 
در 3 واحد مسکونی به زیربناء 671.82 مترمربع  بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد 
سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري 

:  ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 32.58 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  32.58 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  32.58 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  32.58 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  18.08 مترمربع-5
افزایش تعداد واحد ها از 3 به 6 واحد مسکونی (رعایت پارکینگ میگردد) -7

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه  70.16 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود  84.95درصد بوده که به مقدار  14.79 درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي سبز 
میگرددوبه مساحت 62.86 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  
مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت  14.84 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل 
کاهش زیربناي راه پله وآسانسور وتبدیل آن به بناي مفید در طبقات که نیاز به پرداخت 
عوارضی آن میباشد.با توجه به تغییر عرض درب پارکینگ رو از 3 متر مطابق پروانه صادره 
به 4 متر ،برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 
94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد.(الزم به ذکر است که در زمان 

پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده است)
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...99/03/31
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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

حسب بررسی محتویات پرونده، با عنایت به اینکه مطابق گزارش شهرداري رعایت 
عقب سازي در طرح تفصیلی جدید حذف گردیده لذا ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 154/96 متر مربع راي 
به اخذ جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 2,082,662,400(دو 
میلیارد و  هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال در 

حق شهرداري رشت صادر و اعالم می گردد .

جریمه 154.96  4
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/26 4/99/6656 بدوي بلوار -
بهشتی(روب
روي بلوار 
آیت اله رود 
باري)--

826-824
828-
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

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

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/116 مورخ 97/11/13 به صورت 
یک باب مغازه مشتمل بر بالکن و داراي زیرزمین  زیربناي کلی 829.85 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
اضافه بنا تجاري در طبقه همکف به مساحت 16.84 مترمربع به جهت عدم رعایت 2 متر -1
عقبسازي از اتوبان 51 متري ، در زمان صدور پروانه. (قابل ذکر است در زمان صدور پروانه 
پالك هاي بر اتوبان شهید بهشتی عالوه بر رعایت عقب نشینی ملزم به رعایت 2 متر عقب 
سازي نیز بوده اند.لیکن در اصالحات جدید طرح تفصیلی 2 متر عقب ساز حذف گردیده 

است.)
.اضافه بنا درنیم طبقه  (بالکن) به مساحت 138.12 متر مربع-2

تا این مرحله داراي 1 واحد  کسري پارکینگ میباشد لذا اظهار نظر دقیق بعد از مرحله نازك 
کاري و اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور 
پروانه 80% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 82.46% میباشد.همچنین برابر پروانه 
صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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

با اعمال ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم  ،راي به جریمه به مبلغ 130,132,800(یکصد و  سی میلیون و  

یکصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 12.91  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/11 4/99/6778 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8
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توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره 24 مورخه 96/04/25 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 492.01 مترمربع صادرشده است. در یک مرحله 
از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 24.40 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به سطح 
27.75 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/96/4033 مورخ 

96/07/18 بوده ، در مرحله دوم از بابت اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  27.03 متر مربع ، 
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  27.03 متر مربع ، اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 
2.58 مترمربع ، مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حد نصاب انباري ها به مساحت 0.45 
مترمربع ، کاهش سطح راه پله به مساحت  12.15 مترمربع ، کسري فضاي سبز به مساحت 
11.13 مترمربع و کسري فضاي باز به مساحت 13.11 مترمربع داراي سوابق در بایگانی 
تخلفات بوده و پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 647368 مورخه 98/02/14 صادر 
شده است. برابر نقشه برداري ارایه شده که مورد تایید سازمان نظام مهندسی است به سطح 
1.98 مترمربع نسبت به سوابق فوق کاهش بنا دارد. فضاي سبز رعایت نشده که این موضوع 
در گزارش ارسالی به کمیسیون قید گردیده است. کاشت سه اصله درخت در فضاي سبز 
موجود ضروري است. پس از صدور گواهی عدم خالف قسمتی از پیلوت به سطح 12.91 
مترمربع تبدیل به اتاق سرایداري شده که فاقد سوابق است. همچنین در خصوص امکان 
ورود و خروج پارکینگ شماره 1 نیاز به آزمون عملی پارك در محل می باشد. درخواست 

/پایانکار دارند. /ع.ا
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