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

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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 5 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در 
همکف به مساحت 38.81 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم هر طبقه به 

مساحت 46.59 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید (در هرطبقه) 
به مساحت 15.29 مترمربع ، توسعه بنا در زیر شیروانی بمساحت 0.19 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 679,380,000(ششصد و  هفتاد و  نه میلیون و 

 سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 348.4  1.5
 

1300000  , 1389 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/03/18 5/99/8080 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-91-1-0-0 1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي  احداثی مسکن مهر در مرحله بهره برداري ، داراي 
پروانه احداث بنا به شماره  20 مورخه  89/2/20  به صورت 5 بلوك ساختمانی 5.5 طبقه با 
50 واحد مسکونی و با زیربناي کل 5239.66 مترمربع می باشد ... داراي گواهی عدم خالف 
به شماره 573952 مورخه 1392/12/10 با زیربناي کل 5239.66 مترمربع و داراي گواهی 
پایانکار موقت به شماره 574369 مورخه 1392/12/26 با زیربناي کل 5239.66 مترمربع می 
باشد . حالیه با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر اتحادیه شرکتهاي تعاونی 
مسکن طرح مهر و دفتر فنی پردازش زمین ( نقشه ها فاقد مهر اداره کل راه و شهرسازي می 

: باشند ) تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 46.60 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.79  - 1
مترمربع صرفاً به صورت سایه کنسول در همکف بوده و مورد استفاده قرار نمی گیرد و به 

. مساحت 38.81 مترمربع به صورت تخلف ساختمانی محسوب می گردد
اضافه بنا به مساحت 46.59 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت  - 2

. 232.95 مترمربع
. اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 0.19 مترمربع - 3

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 15.29 مترمربع در هر  - 4
. یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 76.45 مترمربع

. با عنایت به نقشه هاي زمان پروانه داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 5
نقشه هاي معماري چون ساخت ( اصالحی ) تاکنون ارائه نشده است . تعدادي از پارکینگها با 
عرض 2.30 متر تامین شده است که کمتر از حد مجاز تعیین شده می باشد و در این خصوص 
نیاز به نطریه ارشادي می باشد . بالکن احداثی در تعدادي از واحدهاي مسکونی شیشه بند 
شده است . بخشی از نماي جانبی در بلوکهاي 7 و 11 ایزوگام براق کار شده است . برابر خط 
پروژه شماره 523 پیوست عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست  گواهی پایانکار 
ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

#.ن-98/08/25

1

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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

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

آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 108.54  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 5/99/8417 بدوي کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
اهللا اکبر - 
کوچه 10 
متري

5-1-10146-40-1-0-0 2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات  راي به جریمه به مبلغ 1,373,803,200(یک میلیارد و  
سیصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 136.29  3
 

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/58 مورخه 1398/02/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 
4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 693.69 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مازیار پورابراهیمی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 20.28 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 106.16 مترمربع ( هر طبقه 26.54  - 2
.مترمربع )

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 3.97 مترمربع - 3
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید در طبقات اول تا پهارم جمعا به مساحت  - 4

5.88 مترمربع ( هر طبقه 1.47 مترمربع )
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 108.54 مترمربع - 5

سطح اشغال موجود همکف حدود  71 درصد می باشد . با عنایت به احداث انباري با مساحت 
بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی در مجموع به مساحت 0.59 مترمربع مشمول پرداخت 
عوارض درآمدي می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . تعداد 4 
واحد پارکینگ مورد نیاز در طبقه همکف تامین می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی 
عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد.ن - 98/11/15

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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

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

آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 69.58  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 5/99/8494 بدوي بلوار امام 
خمینی(ره)
-باهنر 
دوازده 
متري 

فرجام جنب 
سوپرمارکت 
 قدیري

5-1-10137-139-1-0-0 3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 1,808,940,000(یک میلیارد و  

هشتصد و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 215.35  2.5
 

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

سقف تراکم

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/99 در تاریخ 1398/03/12  به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت با زیربناي  کلی 
1098.62 متر مربع در 9 واحد مسکونی  میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري 

:ارائه داده شده  به شرح ذیل تقدیم میگردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.76 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 133.48متر مربع (هر طبقه 33.37 متر مربع).2
اضافه بنا  و عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه 5 به مساحت 64.19 متر مربع(از این  .3
مقدار به مساحت 30.82 متر مربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي و به مساحت 

33.37 متر مربع به صورت اضافه بنا در طبقه 5 میباشد.)
کاهش راه پله و اضافه به بناي مسکونی به مساحت 4 متر مربع.4

مازاد بر تراکم  در زمان صدور پروانه تبصره 7) به مساحت  69.58 متر مربع.5
.به مساحت 0.96 متر مربع داراي اضافه بنا در زیرشیروانی میباشد ..6

کف سازي انجام نشده و پس از کف سازي و در زمان پایانکار نحوه قرار گیري پارکیگ ها 
قابل بررسی خواهد بود...ضمنا در صورت مغایرت کلیه متراژها در زمان پایانکار قابل بررسی 
خواهد بود...عقب نشینی رعایت گردید...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد./ك

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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

درخصوص افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش 
بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده 

صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/17 5/99/8537 بدوي بلوار شهید 
بهشتی - 
کوي 15 
خرداد - 
کوچه15

5-1-10123-91-1-0-0 4

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

آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 38.94  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 420,672,000(چهارصد و  

بیست میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 62.6  2
 

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت  داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/151 تاریخ 95/03/29 با زیربناي کل 342.51 مترمربع  می 

باشد...برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله با زیربناي کل 409.11 مترمربع 
داراي توسعه بنا بوده  که  گزارش تخلف براساس شکایت ساکنین پالك مجاور (پیوست) به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 8.01 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 42.33 متر مربع.2
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 16.26 مترمربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 38.94 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی 
بوده که حالیه به صورت 3 واحد مسکونی اجرا گردیده و داراي افزایش یک واحد مسکونی 
می باشد .. کسري پارکینگ ندارد ، سطح اشغال مجاز 50 درصد و مورد استفاده 57.24  
درصد می باشد.... ضمنا  ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه 

مغایرت در زمان پایانکارقابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 
تقدیم می گردد. /ر1399/01/2

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 135,000,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  1
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/06 5/99/8570 بدوي امام خمینی 
- فرشته

5-1-10157-1-1-0-0 5

در خصوص اعتراض آقاي شاعر عطا خرمی  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 228745  مورخ 
1398.12.14  ارزش سرقفلی به مبلغ 15.017.400.000  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 3,003,480,000(سه میلیارد و  سه میلیون و  چهارصد 
و  هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 84.62  0
 

1800000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند مفروزي ارائه شده توسط متقاضی بصورت 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 102 مترمربع میباشد.داراي پروانه ساختمانی 
نسقی بشماره 277مورخه73/09/26وسابقه پرداخت خالف ساختمانی برابرصورتجلسه 

بشماره14691مورخه85/10/05ازبابت اعیان دوطبقه در یک واحد مسکونی بمساحت115.2
مترمربع میباشد....حالیه مالک بدون مجوزنسبت به احداث دو باب مغازه تجاري درچهار 
دهنه به شرح ذیل اقدام نموده است...مغازه اول شامل یک باب مغازه درسه دهنه 

بمساحت62/58مترمربع .../مغازه دوم شامل یک باب مغازه در یک دهنه بمساحت20/85
مترمربع .../الزم بذکر بوده از مقادیر فوق بمساحت 52/86مترمربع تبدیل واحد مسکونی به 
تجاري صورت گرفته مابقی بمساحت31/76مترمربع بصورت بناي جداساز داخل محوطه 
حیاط احداث گردیده است..../الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک لحاظ گردید...داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد...برابرخط پروژه 
/پیوست عقب نشینی ندارد. مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد....ش

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 83,002,500(هشتاد و  سه 

میلیون و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.85  1.5
 

3100000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/03/21 5/99/8576 بدوي جاده الکان 
زمین هاي 
اداره برق 
بین 
دانشگاه 
 وکارواش

5-2-10103-10-1-0-0 6

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

آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 18.71  0
 

3100000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/97/132 مورخه 1397/12/01 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت 
با یک واحد مسکونی و با زیربناي کل 356.232 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس مصطفی مکنونی گیالنی تخلفات ساختمانی 

: صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 5.95 مترمربع - 1

اضافه بنا به مساحت 5.95 مترمربع در هر یک از طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت  - 2
. 11.90 مترمربع

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 18.71 مترمربع - 3
مساحت راه پله به بام به میزان 0.45 مترمربع کاهش یافته است . عقب نشینی رعایت می 
گردد . تعداد 3 واحد پارکینگ درهمکف تامین می گردد . انباري پیش بینی شده در همکف 
حذف گردید . یک دستگاه باالبر جکی براي دسترسی به طبقات پیش پیش بینی شده که در 
نقشه هاي زمان پروانه وجود نداشت . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد 
خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت 

#صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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 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 265465 مورخ 96/12/27 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان و نامه اداره برق به شماره 

199068 مورخ 98/10/29 مبنی بر اینکه ملک مورد نظر خارج از حریم قرار دارد، بابت 
بناي مسکونی  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 558,000,000(پانصد و  پنجاه و  هشت میلیون 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120  1.5
 

3100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1399/03/12 5/99/8577 رسیدگ
ي 
 مجدد

جماران- 
ندایی3

5-1-10018-8-1-0-0 7

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 232,500,000(دویست و  

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

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید براساس گزارش اعالم شده و بازدید بعمل امده مالک در سال 1392 بر روي عرصه تقریبی 60
 متر مربع اقدام به ساخت 2 طبقه ساختمان از جنس مصالح اسکلت بتنی که مساحت هر 
طبقه حدودا 60 متر مربع که داراي 2 باب کسري پارکینگ میباشد و به استناد طرح تفضیلی 
در مسیرخیابان بوده و خارج از تراکم میباشد.ضمنا مساحت ها تقریبی بوده و در صورت 

ارائه مدارك مورد نیاز مجددا قابل بررسی خواهد بود
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-244709 مورخ 1397.12.14 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 ارزش معامالتی ، بمبلغ 31,893,750(سی و  یک 
میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 52.5  2
 

303750  , 1380 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/03/20 5/99/8598 تجدید 
نظر

ك امید رو 
به روي ك 
چهارم

5-1-10242-130-1-0-0 8

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 19856  مورخ 1398.02.15  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 243.750.000  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 
48,750,000(چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 16.25  0
 

3100000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1399/03/20 5/99/8598 تجدید 
نظر

ك امید رو 
به روي ك 
چهارم

5-1-10242-130-1-0-0 8

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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 طبق  بازدید از محل وقوع ملک که داراي کل زمین نسقی به مساحت حدود 47.60 
مترمربع، مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکلت بتنی در دو طبقه  به شرح ذیل 

 نموده است
  همکف  پارکینگ به مساحت 30.10 مترمربع -1

یک واحد تجاري به مساحت 16.25 مترمربع   کسري پارکینگ ندارد قدمت تبدیل پس  -2
 از راي کمیسیون می باشد

طبقه اول یکواحد مسکونی به مساحت 52/5 مترمربع که به مساحت 4/9 مترمربع از آن  - 3
. کنسول بطرف شارع می باشد

 در منطقه با کاربري مسکونی واقع است
همچنین بر اساس خط پروژه مقدار 4 مترمربع از اعیان در دو طبقه در تعریض کوچه 10 
متري قرار دارد . متقاضی صورتجلسه کمیسیون ماده صد 7184  مورخ 1383/05/24 را 
ارسال نموده اند که مقدار مساحت ساختمان در یک طبقه به مساحت 51 مترمربع در 
یکواحد مسکونی قید گردیده است و خالف آنرا پرداخت نموده اند در حا لی که عمال 

. ساختمان بصورت دو طبقه می باشد

احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 5/98/7474   مورخ1398/05/22 
به استحضار میرساند در خصوص بروز رسانی گزارش کارشناسی اعالم میدارد طی گزارش 
کارشناس محترم دادگستري  آقاي مهندس علی روشنی  عملیات ساختمانی در سال 1378 
ملک فوق الذکر بصورت یک طبقه به مساحت 51 متر مربع  احداث گردیده و  در سال 1393 
اقدام به بازسازي و  تبدیل پیلوت  به وضع موجود (مغازه به مساحت 16.25 متر مربع ) و یک 

.طبقه مازاد نمودند.مراتب جهت دستورات مقتضی به حضور تقدیم میگردد

8

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

آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 81.21  0
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 5/99/8629 بدوي بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري 
فاز 2قطعه 

35

5-1-10075-15-1-0-0 9

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 713,580,000(هفتصد و  

سیزده میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 84.95  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 5/99/8629 بدوي بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري 
فاز 2قطعه 

35

5-1-10075-15-1-0-0 9

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله پایان اسکلت و در حال اجراي 
سربندي و آجرچینی و داراي پروانه ساختمانی 119 مورخ 1398/05/22 می باشد .برابر نقشه 
برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل 

: می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 20.32 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هرکدام بسطح 19.35 متر مربع و در مجموع سه طبقه -2
 بمساحت 58.05

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.16 متر مربع-3
تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 81.21 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله در همکف بسطح 0.61 متر مربع و در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح -5
 1.27 متر مربع و در مجموع همکف و طبقات بسطح 4.42 متر مربع

ضمنا با توجه به اینکه تاکنون نازك کاري روي ستونهاي پیلوت اجرا نگردیده است رعایت 
حداقل راه عبوري 2 متر  براساس ضوابط پروانه صاره الزامی بوده و در صورت عدم رعایت 
حداقل راه دسترسی 2 متري براي پارکینگها در هنگام پایانکار قابل بررسی و گزارش  

. خواهد بود

مراتب با توجه به درخواست عدم خالف تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کاویان ابراهیمیان  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 5 رشت مبنی بر احداث دفترکار، بدون مجوز شهرداري به مساحت 34.67  
مترمربع، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی که به شماره 224625 مورخ 
1398.12.05  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ، ارزش سرقفلی به مبلغ 
797.410.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 159,482,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  

چهارصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.67  0
 

1800000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/13 5/99/8677 بدوي بلوار 
بهشتی - 
نبش کوچه 
فکوري

5-1-10130-16-1-0-0 10

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 8.04 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 321,600(سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد..

جریمه 8.04  0.5
 

80000  , 1372 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
83462 مورخ 1398.05.16 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی یکباب مغازه بمساحت 18.81 مترمربع را به مبلغ 319.770.000 ریال و باب 
دیگر بمساحت 20.66 متر مربع را بمبلغ 371.880.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 138,330,000(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و 

 سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 39.47  0
 

202500  , 1380 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

در خصوص توسعه تجاري به مساحت 3.5  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 

تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 2,835,000(دو میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد.

جریمه 3.5  4
 

202500  , 1380 توسعه بناي تجاري

  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

27.35  0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس  سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 606.22 مترمربع قطعه 53 تفکیکی براساس نقشه برداري ممهور به 
مهر مهندس مرتضی احمدي وضع موجودمشتمل بر اعیانات به صورت 6 باب مغازه جداساز 
به مساحت کلی 116.69 مترمربع و یک واحد گاراژ فاقد اعیان و بال استفاده به مساحت 
346.40 مترمربع و یک واحد صنفی چوب فروشی که به مساحت 4 متر مربع به صورت دفتر 
کار و محوطه باز تجاري به مساحت 100.36  مترمربع  و دفترکار در جدید الحداث  در مرحله 
دیوارچینی با سازه فلیزي به مساحت 34.67 متر مربع و سرویس بهداشتی به مساحت 8.04 
متر مربع می باشد.از بابت اعیانات احداثی به شرحج زیر داراي سوابق در واحد خالف و راي 

:کمیسیون ماده 100 میباشد

از بابت زیربناي 2296 متر مربع به صورت 4 باب مغازه  به مساحت 102 متر مربع و ورودي .1
گاراژ به مساحت 28 متر مربع و بارنداز 145 متر مربع و 12 متر مربع دفترگاراژ  داراي سوابق 
بوده که در وضع موجود بارانداز و دفتر کار تخریب گردیده و مغازه ها  و ورودي گاراژ مورد 

استفاده میباشد
از بابت 100.46 متر مربع محوطه تجاري چوب فروشی و 4 متر دفتر کار چوب فروشی داراي .2

 راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره  5/95/3735  مورخ95/11/05 میباشد
از بابت مغازه به مساحت 12.30 متر رمبع و یکباب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون .3

..تجدید نظر به شماره 5/94/2127 مورخ 94/08/12 میباشد
حالیه در وضع موجود داراي مابالتفاوت اعیان موجود با سوابق خالف و راي کمیسیون ماده 

:صد به صورت خالف جدید  میباشد که به شرح زیر اعالم میگردد

احداث دفتر کار جدید االحداث با سازه فلزي و قدمت سال 97 به مساحت 34.67 متر .1
مربع

سرویس بهداشتی به مساحت 8.04 متر مربع با قدمت حدودا 25 سال.2
توسعه بناي تجاري از 12.3 متر مربع به مساحت 15.80 متر مربع  که داراي ماتفاوت .3

توسعه تجاري به مساحت 3.5 متر مربع
 تبدیل 4 باب مغازه به 5 باب مغازه بدون اضافه کردن مساحت تجاري.4

ضمنا بر اساس خط پروژه به مساحت  49.4 متر رمبع در ترعیض قرار دارد که از این مقدار به 
مساحت 27.35 متر مربع از اعیان تجاري در تعریض میباشد
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#مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ك. 
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 11.5 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم ، هر یک به مساحت 
7.18 مترمربع، تبدیل راه پله به بنیا مفید به مساحت 7.2 مترمربع، تراکم اعطایی به 
مساحت 66.26 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  1.5  به  
1.25 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  412,687,500(چهارصد و  
دوازده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 106.5  1.25
 

3100000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/03/12 5/99/8690 تجدید 
نظر

ج الکان 
-زمینهاي 
تعاون سپاه

5-2-10172-4-1-0-0 11

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدي بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخه 1397/04/24 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت با 
زیربناي کل 291.74 مترمربع و داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 700863 مورخه  
97/04/24 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت با 3 واحد مسکونی و با زیربناي کل 373.21 
مترمربع می باشد . عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

 : تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.50 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا به مساحت 7.18 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2

. 21.54 مترمربع
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم جمعاً به  - 3
مساحت 7.20 مترمربع ( به مساحت 2.26 مترمربع در طبقه اول و به مساحت 2.47 مترمربع 

.در هر یک از طبقات دوم و سوم )
. تراکم  اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 66.26 مترمربع - 4

از بابت احداث هر واحد انباري با مساحت بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی در مجموع به 
مساحت 1 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . مساحت بنا در طبقه زیر 
شیروانی به میزان 16.60 مترمربع کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست 
عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالفد ساختمان را دارند . مراتب 

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-98/11/08
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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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.95 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم، هر 
طبقه به مساحت 7.71 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 2.94 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.6 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 13.32 
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 290,556,000(دویست و  نود میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.65  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8693 بدوي بلوار امام خ 
پیام نور 
کوچه پیام

 ? 

5-1-10273-33-1-0-0 12
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري و داراي پروانه 
ساختمانی  مورخ    56 مورخ 1397/06/06 با زیربناي 1013.77 متر مربع بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه 

: در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.95 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 7.71 متر مربع و در مجموع 30.84 بمساحت-2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.94 متر مربع-3

 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 13.32 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله در طبقات  1 الی 4 هرکدام بسطح 1.15 متر مربع و در مجموع --5

 طبقات بسطح 4.6 متر مربع
کسري پارکینگ ندارد.برابر خط پروژه 511 رعایت عقب نشینی گردیده است .اضافه بناي 
فوق در حد 5 درصد پروانه می باشد.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان و بدون 

 کسر راه پله حدود 65.5 درصد می باشد
****************************************

عطف به درخواست اتوماسیونی بشماره 46824 مورخ 99/3/26 در خصوص بررسی مجدد 
پرونده با عنایت به اینکه تخلفات انجام شده در حد 5 درصد زیربناي پروانه می باشد 
مشمول  تبصره 7 (اعالم مساحت تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف )نمی 
گردد فلذا ردیف 4 که بدلیل سهو قلم در گزارش فوق قید گردیده  حذف و گزارش به شرح 

:ذیل اصالح می گردد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.95 متر مربع-

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 7.71 متر مربع و در مجموع 30.84 بمساحت-2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.94 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله در طبقات  1 الی 4 هرکدام بسطح 1.15 متر مربع و در مجموع طبقات -4
 بسطح 4.6 متر مربع

کسري پارکینگ ندارد.برابر خط پروژه 511 رعایت عقب نشینی گردیده است .اضافه بناي 
فوق در حد 5 درصد پروانه می باشد.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان و بدون 

 کسر راه پله حدود 65.5 درصد می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 
مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف بمساحت 20.33 مترمربع  و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 29.16 
مترمربع و توسعه بنا در زیر شیروانی به مساحت 21.82 مترمربع و در تراکم اعطایی 
زمان صدور پروانه ساختمانی به مساحت 46.26 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي 

(تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 
مبلغ  596,568,000(پانصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 176.55  1
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/11 5/99/8694 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
فرهاد

5-1-10151-106-1-0-0 13

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

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان 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 با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/55 مورخه 1397/12/13 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت 
با دو واحد مسکونی و با زیربناي کل 286.54 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس داود نعمتی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.33 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 29.16 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 87.48 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 21.82 مترمربع - 3
. تراکم اعطایی اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 46.26 مترمربع - 4

. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد - 5
عدم رعایت عرض حیاط خلوت به عمق حدود 9 سانتیمتر و در مجموع به مساحت 0.66  - 6

. مترمربع
سطح اشغال استفاده شده در همکف 85 درصد می باشد . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته 
است . برابر پروانه صادره فاقد آسانسور بوده و در عمل آسانسور اجرا شده است . انباریهاي 
پیش بینی شده در طبقه همکف حذف و در طبقه زیر شیروانی اجرا شده است . ضوابط درب 
پارکینگ رعایت نمی گردد و در این راستا مشمول پرداخت عوارض یک واحد کسري 
پارکینگ می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . عرض حیاط 
خلوت رعایت نمی گردد و اشرافیت دارد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه 
مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم 
خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

#.ن-98/09/26

13

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي طبقه اول به 
مساحت 218.77  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده ونطریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 36369 مورخ 99/3/11 مبنی بر تایید استحکام طبقه اول 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2,006,661,000(دو میلیارد 

و  شش میلیون و  ششصد و  شصت و  یک هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 215.77  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/26 5/99/8697 بدوي بلوار الکان 
- خیابان 
مسکن مهر 
- بلوار 
والیت - 
مهر 73

5-1-10300-109-1-0-0 14

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/97/67   تاریخ 1397/06/17 با زیربناي کل 1001.80 مترمربع می باشد... 
بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس حامد صفائی وضع موجود داراي 
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 127.68 مترمربع و داراي افزایش بنا در طبقه اول به 
مساحت 215.77 مترمربع می باشد که از این مقدار به مساحت 138.08 مترمربع به صورت 
تراس رو باز می باشد...عقب نشینی ندارد ...ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت دو 
طبقه بر روي کرسی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... در بررسی ضوابط نما و منظر 
موارد تعهد نامه اجراي نماي ساختمان درمانگاه رعایت نشده است.... ضمنا  در زمان پایانکار 
هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود  ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد. 1398/11/30/ر

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي خارج تراکم بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 12,845,625(دوازده میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد و  بیست و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 26.35  3
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 5/99/8701 تجدید 
نظر

کمربندي 
شهید 
بهشتی خ 
قربان نژاد 
خ آزاده بن 
بست 
دوازدهم

5-1-10034-35-1-0-0 15

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 28248مورخ 99/2/28 ثبت اتوماسیون اداري، 
ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به 

استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 637,488
(ششصد و  سی و  هفت هزار و  چهارصد و  هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 39.23  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی ویالیی در یک واحد مسکونی با توجه به ارایه 
مدارك و نقشه برداري از سوي مالک با زیر بناي 65.58 منر مربع بر روي عرصه نسقی به 
مساحت 78.47 مترمربع با مصالح بتونی در بهره برداري و با قدمت سال ساخت 1379که 
احداث بنا در همکف به مساحت  65.58متر  -1......تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 39.23متر مربع و خارج تراکم 26.35متر مربع  -2 مربع
کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511  به مساحت .میباشد
مراتب جهت هر گونه دستور 21.45متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري میباشد

.تقدیم میگردد

15

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 186737مورخ 98/10/12ثبت اتوماسیون 

اداري، ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم 
مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
1,068,896(یک میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد و  نود و  شش) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، 
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

جریمه 35.19  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8713 تجدید 
نظر

جاده الکان 
چوکام 
کوچه 
 همسایه

5-2-10433-2-1-0-0 16

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 20,819,025(بیست میلیون و  هشتصد و  نوزده هزار و  بیست و  
پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 68.54  1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی ویالیی دوبلکس در همکف و نیم طبقه که 
همکف با کل زیر 103.73 متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت 70.38مربع با مصالح 
......بتونی با قدمت سال ساخت 1380 و میباشد که تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد

 احداث بنا در همکف به مساحت  70.38مربع -1
 احداث بنا در طبقه اول به مساحت  33.35مربع -2

مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 68.54متر مربع و خارج تراکم 33.35متر مربع  -3
.میباشد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511  به مساحت 2.13متر 
مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري میباشد
.مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8259 مورخ 1398/11/12 کمیسیون ماده صد اعالم 
میدارد عقب نشینی اعالم شده در زمان ساخت بنا وجود داشته است .. خط پروژه و عرض 
معابر از زمان ابالغ طرح تفصیلی هم زمان مورد اجرا و استناد بوده است ...مراتب جهت هر 

. گونه دستور تقدیم میگردد

16

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 32/49 مترمربع  خارج تراکم با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 8,447,400(هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  هفت هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد..

جریمه 32.49  2
 

130000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8714 بدوي بلوار 
بهشتی( 
فکوري) - 
نبش کوچه 
مهدیزاده و 
کوچه دوم

5-1-10115-6-1-0-0 17

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

10.56  0
 

130000  , 1372 عدم رعایت عقب نشینی

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

1399/05/04تاریخ گزارش:

11:10زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 78/26 مترمربع 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 29890 مورخ 99/2/30و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

1,017,380(یک میلیون و  هفده هزار و  سیصد و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 78.26  0.1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8714 بدوي بلوار 
بهشتی( 
فکوري) - 
نبش کوچه 
مهدیزاده و 
کوچه دوم

5-1-10115-6-1-0-0 17

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ عرصه و 
اعیان خانه مشتمل بر محوطه به مساحت 83.25 مترمربع مشتمل بر یک واحد مسکونی 
دوبلکس با مصالح آجري و شناژهاي افقی و عمودي می باشد که بدون اخذ مجوز احداث 
شده است . قدمت بنا سال 1372 ( تاریخ نصب کنتور برق 1372/07/04) و عملیات 

ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به 
مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر 

: گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 74.11 مترمربع به صورت یک واحد  - 1

. مسکونی و پارکینگ و راه پله
احداث بناي بدون مجوز در نیم طبقه به مساحت 36.64 مترمربع به صورت دوبلکس  - 2

. طبقه همکف
. عدم رعایت عقب نشینی از اعیان به مساحت 10.56 مترمربع - 3

از اعیانات فوق به مساحت 78.26 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 31.49 متر مربع خارج 
از تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده در همکف 89.02 درصد می باشد . برابر خط 
پروژه شماره 511 پیوست به مساحت حدود 10.56 مترمربع از اعیان احداثی در تعریض معابر 
8 متري و پخ دو گذر واقع می گردد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در 
کاربر مسکونی واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه 

#را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن-98/09/28
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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 سال وقوع تخلف ، قرار ارجاع امر 

به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 19651 مورخ 99/2/16
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید سال وقوع تخلف ، ضرورتی بر 
قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به 
اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,766,600(دو میلیون و  هفتصد 

و  شصت و  شش هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 30.74  1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 5/99/8732 بدوي رشت - سه 
کیلومتري 
جاده سنگر 
- باالتر از 
بلوار امام 
علی (ع) - 
کوچه باهنر

5-3-10079-7-1-0-0 18

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

35.56  0
 

90000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه به مساحت 192.50 مترمربع می باشد . در وضع موجود 
بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی به 
مساحت عرصه 195.53 مترمربع مشتمل بر اعیانات به صورت مسکونی وانباري و سایبان می 
باشد . از بابت احداث یک واحد مسکونی به مساحت 60 مترمربع داراي رأي جریمه از 
کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 5/92/225 مورخه 1392/10/26 و سوابق در واحد 
تخلفات ساختمانی می باشد . پس از آن مجدداً از بابت تخلفات ساختمانی به شرح (1 - 
اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به مساحت 6.53 مترمربع ....2 - احداث انباري در 
حیاط به مساحت 24.21 مترمربع ....3 - احداث سایبان با اسکلت چوبی به مساحت 33.62 
مترمربع  ) داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 5/99/8732 مورخ 
1399/03/10 و سوابق در واحد تخلفات ساختمانی می باشد . خالف جدیدي مشاهده نگردید 
. برابر خط پروژه شماره 531  به مساحت حدود 35.56 مترمربع از عرصه در تعریض معابر 
واقع می گردد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري خدمات 

اتومبیل واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را دارند . مراتب 
#جهت صدور د ستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد ن
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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 و دفاعیات مؤثر مالک و نظر به اینکه این 
واحدها در راستاي مسکن مهر براي افراد تهیه شده ، لذا در خصوص اضافه بناي 

همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 0/5 برابر ارزش معامالتی 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

857,287,200(هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  
دویست) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 510.29  0.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 5/99/8743 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-95-1-0-0 19

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  اتمام سفتکاري داراي  پروانه 
به شماره  115 در تاریخ 90/05/24 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 
داده شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس عباس پورخشکواري  به شرح ذیل تقدیم 

:میگردد
اضافه بنا در طبقه اول در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 118.34 متر مربع هر بلوك 1.39.44

 متر مربع
اضافه بنا در طبقه دوم  در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 131.29 متر مربع هر بلوك .2

43.76 متر مربع
اضافه بنا در طبقه  سوم در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 123.74 متر مربع هر بلوك .3

41.27 متر مربع
اضافه بنا در طبقه  چهارم در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 124.59متر مربع هر بلوك .4

41.53متر مربع
اضافه بنا در طبقه پنجم  در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 122.22متر مربع هر بلوك .5

40.74متر مربع
کاهش راه پله و اضافه به بناي مسکونی به مساحت 21.79 متر مربع در هر طبقه کال به .6

مساحت 108.95 متر مربع
از بابت  214.56 متر مربع در مرحله سقف سوم داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  
681738  مورخ 5/96/4432  میباشد...حالیه داراي  مابتفاوت خالف جدید به مساحت 
            #510.29 متر مربع میباشد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك
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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 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

10.1  0
 

80000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی 1399/03/12 5/99/8749 بدوي بلوار 
الکاندروازه 
الکانکوي 
غالم نیا

5-2-10095-38-1-0-0 20

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 92مترمربع 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 37233
مورخ 99/3/12و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 736,000

(هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 92  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند مفروزي ارائه شده توسط متقاضی به صورت 
ششدانگ یک دستگاه خانه ومحوطه به مساحت342مترمربع میباشد...داراي اعیان بدون 
مجوز به مساحت 92مترمربع برابر نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک، و بر اساس 

فیش برق قدمت ساخت سال 1373 ،ضمنآ برابر خط پروژه پیوست حدودآ به مساحت 10.22
مترمربع از عرصه درتعریض کوچه 10متري قراردارد....حالیه متقاضی درخواست پاسخ 
استعالم عدم مسیر دفتر خانه را دارند..مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

/میگردد...ش
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 116,420,733(یکصد و  شانزده میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هفتصد و  

سی و  سه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 3919.89  0.1
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/03/26 5/99/8755 تجدید 
نظر

جاده الکان 
دانشکده 
فنی چمران 
 رشت

5-2-10175-70-1-0-0 21

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و گزارش تکمیلیشهرداري به شماره 
41860 مورخ 1399/03/20 و توجها به فعالیت آموزشی این مجموعه و قدمت بناي 
احداثی و همچنین دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض 
راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 2,693,932,560(دو میلیارد و  

ششصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  پانصد و  شصت) ریال در 
حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 4535.24  2
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

ضمنا در خصوص عقب نشینی به مساحت 6608/1 متر مربع ، شهرداري هنگام اجراي 
طرح برابر مقررات اقدام نماید .

رعایت عقب 
نشینی

6608.1  0
 

297000  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی 1399/03/26 5/99/8755 تجدید 
نظر

جاده الکان 
دانشکده 
فنی چمران 
 رشت

5-2-10175-70-1-0-0 21
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توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس قرارداد واگذاري ارائه شده به صورت یک قطعه 
زمین به شماره 2 از پالك 11/39 واقع در بخش 4 رشت به مساحت 22994.84 مترمربع می 
باشد . در وضع موجود بر اساس نقشه برداري کلی ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس 
محمد باقري هره دشت به مساحت کل 59482.01 مترمربع مشتمل بر اعیانات آموزشی 
(اداري و آموزشی ، مجتمع کارگاهی ، خوابگاه ، سالن ورزشی ، انبار  ، نگهبانی ، تاسیسات و 
سایر ساختمانهاي جانبی آن)با زیربناي کل 8455.13 مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت سال 
1380 ( تاریخ نصب کنتور برق 80/01/29 ) می باشد .از بناهاي احداثی به مساحت 3336.97
 مترمربع در طبقه همکف و به مساحت 5118.16 مترمربع در طبقات اول تا سوم می باشند . 
در زمان بازدید از که از کل مجموعه به صورت آموزش عالی (دانشکده فنی شهید چمران) 
در حال بهره برداري می باشد . ساختمان کتابخانه و سلف سریس با زیربناي کل 2000 
مترمربع در دو طبقه (هر طبقه 1000 مرمربع ) پیش بینی شده و  در نقشه ها نشان داده شد 
لیکن در محل اجرا نشده و هنوز در مرحله پی کنی می باشد لذا ساختمان مذکور در کا 
ربریها وارد نشده و به عنوان تخلف ساختمانی منظور نشده است . برابر خط پروژه شماره 
521 پیوست به مساحت حدود 6608.10 مترمربع در تعریض معابر واقع می گردد که از این 
مقدار به مساحت حدود 110.54 مترمربع از اعیان خوابگاه دانشجویی در هر یک از طبقات 
همکف و اول و به مساحت حدود 1.71مترمربع از اعیان  سالن ورزشی در تعریض معابر واقع 
شده و به مساحت حدود 6495.85 مترمربع از عرصه در تعریض واقع می گردد . باقیمانده 
ملک بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت به مساحت حدود 11605.20 مترمربع در کاربري 
آموزش عالی ، به مساحت حدود 2419.56 مترمربع در کاربري مسکونی با تراکم متوسط ، به 
مساحت حدود 367.51 مترمربع در کاربري فضاي سبز ، به مساحت حدود 3129.85 

مترمربع در کاربري پارکینگ ، به مساحت حدود 5549.80 مترمربع در کاربري فرهنگی ، به 
مساحت حدود 6281.17 مترمربع در کاربري آموزشی و به مساحت حدود 720.89 مترمربع 
در کاربري بهداشتی درمانی واقع می گردد . از اعیانات احداثی به مساحت 3919.89 

مترمربع در کاربري آموزش عالی واقع شده و داخل تراکم و به مساحت 4535.24 مترمربع 
در کاربریهاي مغایر واقع شده و خارج از تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده در 
همکف حدود 6 درصد می باشد . با عنایت به مساحت عرصه ، تعداد پارکینگ مورد نیاز به 
صورت روباز در محوطه تامین می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

########می گردد .ن-98/01/01
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8676 مورخه 1399/02/27 معروض می دارد که 
بر اساس طرح تفصیلی جدید - که تاکنون به شهرداري منطقه 5 ابالغ نشده است - 

خیابانهاي پیشنهادي طرح قدیم از داخل ملک حذف شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام 

21
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#مقتضی گزارش می گردد ن-1399/03/11
با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 

موضوعا منتفی است.
ردتخلف 75  0

 
303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/27 5/99/8801 تجدید 

نظر
بلوار 

الکان-کوچ
ه عباس 
چوکام-کوچ
ه همسایه 
-بین سایه 

2 و 4
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توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت یک قطعه زمین به 
مساحت 112 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان یک طبقه بر رویی یکباب تجاري با 
اسکلت بتنی که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا سال 1380 ( تاریخ نصب 
کنتور برق مورخه 80/11/24 میباشد ) و ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد . با عنایت 
به نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس  افشین حسنی فشتالی تخلفات 
احداث بناي بدون مجوز در طبقه  - 1: ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
همکف به مساحت 103.31 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.96 مترمربع به صورت 
یک باب مغازه و به مساحت 41.70 مترمربع به صورت یک واحد سوئیت و الباقی راه پله و 
احداث بناي بدون مجوزدر طبقه اول به مساحت 93.77 متر مربع به  - 2. پیلوت میباشد
از اعیانات فوق به مساحت 162.72 مترمربع داخل  . صورت یک واحد مسکونی و راه پله
تراکم و به مساحت 34.36 مترمربع  خارج از تراکم میباشد . داراي دو واحد کسري پارکینگ 
مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد . برابر خط پروژه شماره 521 عقب 
نشینی ندارد . بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت در کاربر مسکونی با تراکم متوسط واقع 
میگردد . حالیه متقاضی درخواست حفاري 7 متر طول مسیر با پوشش آسفالت به منظور 
نصب انشعاب آب را دارند . عرض معبر 10 متر و قدمت آسفالت بیش از 4 سال میباشد . 

#مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
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