
از تاریخ : 1399/02/01 تا مورخ: 1399/02/31  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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي فریدون علیزاده  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي  تجاري همزمانساز به مساحت 3.58  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  2  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,611,000(یک میلیون و  ششصد و  

یازده هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 3.58  2
 

225000  , 1378 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/13896 بدوي پیرسرا 
-کوچه 
کامران

2-2-10003-20-1-0-0 1

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت اپارتمانی بوده که 
داراي صورت مجلس تفکیکی به  شماره 64958 مورخ 1379/11/06  و پروانه ساختمانی به 
شماره 7مورخ 1379/01/18و پایانکار به شماره 24544 مورخ 1379/10/05 بوده که بپیوست 

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

:شرح زیر میباشد
طبقه همکف  سه باب مغازه به مساحت 44/32 متر مربع ، سه باب انباري به مساحت -1
9/45 متر مربع، و پارکینگ به مساحت 29/02 متر مربع  و راه پله 8/66 مترمربع مجموعا به 

 مساحت 91/45 متر مربع
در نیم طبقه  بصورت یک باب خانه مسکونی به مساحت 36/14 متر مربع ، راه پله به  -2
مساحت 11/78 متر مربع و  بالکن مغازه ها به مساحت 15/07 متر مربع مجموعا به مساحت 

.62/99 متر مربع میباشد
از بابت بالکن ها به مساحت 15/07 متر مربع داراي بالمانع  میباشد.(در نقشه اولیه ساختمان 

نیز بالکن نمایش داده شده است)
طبقه اول یک واحد  آپارتمان به مساحت 80/1 متر مربع و راه پله به مساحت 11/35 متر  -3

 مربع مجموعا به مساحت 91/45 متر مربع
طبقه دوم یک واحد آپارتمان به مساحت 80/1 متر مربع و راه پله به مساحت 11/35 متر -4

 مربع مجموعا به مساحت 91/45 متر مربع
*********************************************************

****************
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده و  اضافه نمودن دو باب مغازه در همکف  با توجه به نقشه 

:برداري  ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در   همکف به مساحت 51/95 متر مربع (سال وقوع 1385) -1

با توجه به اینکه سابقا داراي 3 باب مغازه در همکف بوده و در وضع موجود 2 باب مغازه   -2
اضافه نموده و تبدیل به 5 باب مغازه شده است  به مساحت  69/13 متر مربع  به مجموع 
مساحت هاي تجاري اضافه شده است که از این مقدار به مساحت 16/96 متر مربع بصورت 
تبدیل همکف به تجاري با سال وقوع 1385 -به مساحت 50/67 متر مربع بصورت احداث 
مغازه تجاري با سال وقوع 1385 و به مساحت 1/5 متر مربع بصورت همزمانساز با سال وقوع 

1378
اضافه بنا بصورت هزمانساز از بابت 2/08 در خصوص بالکن ها با  سال وقوع 1378 -3

با توجه به ضوابط قدیم مشمول 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد.(سال وقوع 1385) -4

1

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.به استناد خط پروژه شماره 487 فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده تقاضاي پروانه پایانکار همزمان را دارد

مراتب جهت استحضار صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به جریمه سایبان مطابق نظریه کارشناس ، کسري پارکینگ منتفی اعالم می 
گردد . 

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/08 2/99/14231 بدوي پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ك
وچه تربتی

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 14.78 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 14.78مترمربع، و احداث سایبان متصل به بنا 
به مساحت 0.96 متر مربع  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 276,751,200(دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  پنجاه و 

 یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 45.3  2
 

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

کاربري مربوطه

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 2,247,500(دو میلیون و  دویست و  چهل و  هفت 

هزار و  پانصد)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 29.  2.5
 

3100000  , 1396 1399/02/01 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14367 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-34-1-0-0 3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 1396/06/21 بصورت یک 
باب مغازه و بالکن به انضمام زیرشیروانی در 1 واحد تجاري  به مساحت کلی 127/71 متر 

 .مربع صادر گردیده است
در مرحلخ نازك کاري داراي پروانه مرحله سوم به مساحت 126/26 متر مربع بصورت 1 باب 

 .مغازه به انضمام بالکن به شماره 302175 مورخ 1397/01/19  میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد بهره برداري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 55/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع-1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 14/24 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
به تعداد 2 باب پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به اینکه 1 باب آن را در زمان    -4
پروانه پداخت نموده است و با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري 

پارکینگ تجاري میباشد (سال وقوع 1397)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
از بابت  توسعه بناي تجاري (نوسعه بناي بالکن تجاري ) به مساحت 13/95 متر مربع داراي 
راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11491 مورخ 1396/11/28 بوده و و با توجه به راي 
صادره و ارائه کروکی نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي مابه االتفاوت  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع--1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 0/29 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد (سال -4

وقوع 1397)

3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 
.نموده است

.مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا شده است
 .ایتمهاي پایانکار رعایت میگردد

سرویس بهداشتی در بالکن به مساحت 2/25 متر مربع اجرا شده است . (رعایت ضابطه 
سرویس بهداشتی میگردد)

************************
حالیه با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13856 مورخ 1398/09/02 
که مبنی بر اداعاي مالک در خصوص راي نوشته شده در دفاعیه بوده که با توجه به نامه خود 
مالک که به شماره 174749 مورخ 1398/09/27 ثبت در اتوماسیون این منطقه شده است 
مالک  بیان نموده که راي نوشته شده در دفاعیه  اشتباه بوده و راي شماره 2/96/11491 

 .مورخ 1396/11/28 صحیح میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول هر یک به مساحت 48.66 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات دوم تا چهارم، هر طبقه به مساحت 41.95 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 8.88 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 

22.67 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 29.75 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,867,457,600(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  پنجاه 

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

جریمه 284.47  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14532 بدوي خیابان امام 
خمینی - 
کوچه 
پاستور

2-3-10116-11-1-0-0 4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 7,768,750(هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  

هفتصد و  پنجاه) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 56.5  2.5
 

55000  , 1351 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/03 2/99/14545 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه اسالمی

2-2-10027-1-1-0-0 5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 492,250(چهارصد و  نود و  دو هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 

عیناً تایید میگردد 

جریمه 89.5  0.1
 

55000  , 1351 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

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

راي بدوي عیناً تایید میگردد 

رعایت عقب 
نشینی

35.5 55000  , 1351  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده  توسط متقاضی شصت و سه سهم مشاع از دویست و چهار سهم از  
ششدانگ اعیان یکباب ساختمان یک طبقه و محوطه به شماره 1248/11 طبق سند مالکیت 

.می باشد
از بابت اعیان ملک مورد نظر به مساحت تقریبی 146 مترمربع به قدمت تقریبی 47 سال (با 
توجه به فیش برق ارایه شده) هیچ گونه بالمانعی در منطقه موجود نمی باشد.(از اعیان ملک 
فوق به مساحت تقریبی 89.50 مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت تقریبی 56.50 

مترمربع خارج تراکم میباشد.)
با استناد به خط پروژه شماره 1393 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 35.50 مترمربع 

.می باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 3 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
521,270,400(پانصد و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 77.57  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14546 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-75-1-0-0 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 احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/135 مورخه 1397/12/27 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی 

.در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 865.6 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.4 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 5.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.03 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 41.06 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 6 واحد به 7 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد  -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 12.97 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -13
.فضاي سبز می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.12 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
.موجود 71.92 درصد می باشد

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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 267,993,600(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  

نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 39.88  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14549 تجدید 
نظر

-
تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10044-17-1-0-0 7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/27 مورخ 1398/04/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 673.65 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام سربندي بوده و جهت تکمیل گزارش نیاز به 

//.ارایه کروکی نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود می باشد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن ، در 

خور تایید بوده لذا با تقلیل جریمه نقدي با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 433,944,000(چهارصد و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  

چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 73.8  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14550 تجدید 
نظر

خیابان   
آزادگان-خی
ابان 

حاتم-کوچه 
 سیدي نژاد 
-نبش  
کوچه هفتم

2-3-10138-4-1-0-0 8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/81 مورخ 1398/07/13 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 683.29 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت (بدون اجراي سربندي)می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 14.68 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.68 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.32 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 0.4 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.62 مترمربع می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 14.35 مترمربع می باشد -9

با توجه به نقشه هاي ارائه شده رعایت فضاي سبز می گردد. قابل ذکر است فضاي سبز -10
.در وضع موجود احداث نگردیده است

 .با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 77.1 درصد می باشد.(به میزان 8.1 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

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

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 595,501,200(پانصد و  نود و  پنج میلیون و  پانصد 

و  یک هزار و  دویست)  ریال تأیید می گردد .

جریمه 78.77  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14552 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر 

حشمت چله 
خانه-کوچه 
خیراندیش

2-2-20104-178-1-0-0 9

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از تغییر جانمایی به مساحت 27 متر 
مربع بوده و افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت نگرفته است لذا ضمن نقض ، 
مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 

کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 27  0
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی (اصالحی) 
شماره 2/97/74 مورخه 1397/09/05بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 

.زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1195.75 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.75 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.47 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
مسکونی در طبقات به مساحت 2.32 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.5 متر 
است).(از این مقار به مساحت 1.16 مترمربع سال وقوع تخلف 1398 و مابقی به مساحت 1.16 

.مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 45 مترمربع بابت تغییر  -10

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوار گذاري مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و  -14

.پس از اجراي دیوار مذکور اظهار نظر می گردد
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -15

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.8 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
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.موجود 67.81 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 76.11 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع و  همچنین بناي 
مازاد برتراکم به مساحت کلی 27 مترمربع بابت تغییر جانمایی داراي راي بدوي شماره 
2/98/14337 مورخه 1398/12/14 و راي تجدید نظر شماره 2/99/14552 مورخه 

1399/02/01 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 
:باشد

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -4

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 18 مترمربع بابت تغییر  -6

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
کاهش بنا مازاد بر تراکم به نسبت راي از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه  -7

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات به مساحت 0.34 مترمربع
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.50 به 
ضریب 2) جریمه بمبلغ 598,953,600(پانصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 89.13  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/03 2/99/14554 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست 
حصیري

2-2-10203-90-1-0-0 10
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/204 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 483.45 مترمربع صادر 

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

:102.93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.06 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.75 مترمربع -4
رعایت فضاي باز به مساحت 9.66 و رعایت فضاي سبز به مساحت 12.50 مترمربع نمی  -5

.گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 73.05درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 13.80 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12569  مورخ 1397/08/26 در مرحله ستونگذاري همکف بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.26 مترمربع(سال تخلف 1397) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.06 مترمربع (سال تخلف 1397) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.06 مترمربع(سال تخلف 1397) -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.75 مترمربع(سال تخلف 1397) -4
رعایت فضاي باز به مساحت 9.66 و رعایت فضاي سبز به مساحت 12.50 مترمربع نمی  -5

//.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 نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
2,143,125,600(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 231.94  2.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14560 تجدید 
نظر

خیابان 
ملت-روبرو
ي شهربازي

2-2-20073-190-1-0-0 11

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 40,992,000(چهل میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار )  

ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 24.4  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 168مورخ 1394/12/27بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 970.94متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سقف طبقه چهارم کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 231.94مربع  به شرح 

:زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 41.3متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 41.3متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 41.3متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41.3متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 66.74متر مربع-5
زیرشیروانی به مساحت 64.38متر مربع (طبق پروانه صادره ) میباشد (فعال اجرا نشده  -6

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

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 24.4 متر مربع در همکف بعنوان 

. .تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
با توجه به اینکه مساحت واحد ها باالي 180 متر مربع بوده نیاز به 8 باب پارکینگ بوده که با 

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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  
3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,402,296,000(یک میلیارد 
و  چهارصد و  دو میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 166.94  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14562 تجدید 
نظر

تختی- -
شهاب 
خیابان 
تحویلداري
--اسدي- 
بن مجید

2-1-10033-35-1-0-0 12

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 220 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 437.23 

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

:154.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 38.60 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38.60 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 38.60 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38.60 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 6.94 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 4.56 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.60 متر می باشد.)

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7.15 مترمربع  -7
.می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.83  -8
مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 72.27درصد می باشد.(به میزان 12.27درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
 .کسري پارکینگ ندارد
//.سال تخلف 1396 می باشد
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قانون شهرداریها

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.50 به 
ضریب 2) جریمه بمبلغ 350,380,800(سیصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  هشتاد 

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

جریمه 52.14  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/03 2/99/14563 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه 

اسدي-کوچ
ه مرادي

2-1-10038-11-1-0-0 13

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/100 مورخه 1397/11/5 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1023 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 12 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.در طبقات همکف الی سوم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -1

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 12 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد  -2
.غربی.(سال وقوع تخلف 1398)

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -4
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.96 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 1.10 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -5

.مساحت 30.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 21.29 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 8 واحد -7
با توجه به افزایش تعداد درب، مشمول پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ  -8

.مسکونی می گردد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود نیز 60 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
153,283,850(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  دویست و  هشتاد و  سه هزار و  

هشتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 28.82  2.5
 

74000  , 1348
 , 1398

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14567 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی-کو
چه رمضان 
زاده-بن 
بست معاف

2-2-10194-145-1-0-0 14

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

26.5  0
 

3360000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 63 
مترمربع قطعه اول تفکیکی (مطابق سند قطعی غیر منقول شماره 41679 مورخه 

.1398/04/03) می باشد
داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده همچنین داراي مجوز تعمیرات جزئی به صورت 
تعویض نما به شماره 2/33/328351 مورخ 1398/06/03 می باشد.(همکف 60 مترمربع، نیم 

طبقه 10 مترمربع، طبقه اول 66 مترمربع)
با توجه به بازدید صورت گرفته برخالف مجوز تعمیرات صادره  اقدام به  توسعه بنا در حیاط 

.و همچنین توسعه در طبقه اول به صورت تراس روباز گردیده است
برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
توسعه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.48 مترمربع (سال وقوع تخلف 1398)  -1

اضافه بنا به مساحت 10.81 مترمربع (به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت  -2
یابی و پیش از سال 1350)

توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 10.53 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف (سال  -3
وقوع 1398)

با توجه به توسعه بناي صورت گرفته رعایت حداقل عرض 2 متر در حد جنوبی رعایت  -4
نگردیده و به 0 تقلیل یافته است. قابل ذکر است در تراز طبقه اول داراي تراس غیرمسقف رو 

.به پالك همسایه می باشد
برخالف مجوز اقدام به انجام تعمیرات کلی شامل تخریب دیوارهاي داخلی و تغییر در  -5

.معماري داخلی گردیده است
قابل ذکر است برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود به میزان 4.48 مترمربع 

.بیشتر از سند مالکیت می باشد
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 26.5 مترمربع از اعیان داراي عقب 

 .نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

14

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 و مؤثر بودن آن ، ضمن 
نقض راي بدوي ، راي به اخذ جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 1,072,218,000(یک میلیارد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  هجده هزار ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 182.35  1.75
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14571 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
امام خمینی 
خیابان 
شهید 
عضدي 
-کوچه 
دباغیان-بن 
بست اول 
شهید بهزاد 
 برزو

2-3-10101-61-1-0-0 15

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/102 مورخ 1397/11/23 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 460/58 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي اتمام اسکلت (فاقد سربندي) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 165/35 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم با توجه به توجه به احداث یک طبقه مازاد به مساحت 147/26  -4
مترمربع

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/09 مترمربع -5
اقزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی با توجه به افزایش یک طبقه  -6

مازاد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد. نما اجرا نشده است -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی به مساحت 4/25 مترمربع در همکف و طبقات -8
مجموعا به مساحت 17/00 مترمربع

.فضاي باز رعایت می گردد -9
.فضاي سبز رعایت می گردد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
درب پارکینگی و عدم کفسازي و همچنین با توجه به عدم اجراي سربندي زیرشیروانی و 

.عدم آجرچینی زیرشیروانی متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
قابل ذکر است به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 

.خواهد گردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66/50 درصد می باشد. (به میزان 2/70 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
الزم به توضیح است شکایت مجاورین حد غربی به شماره ارجاع 254891 ثبت در 
.اتوماسیون شهرداري درخصوص توسعه بنا در زمان آرماتورگذاري پی بوده است

گزارش مزبور با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 117953 مورخ 1398/07/04 برابر 

15

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.تصمیم کمیسیون شعبه شماره 5 مبنی بر ارائه آخرین گزارش تنظیم گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

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

راي بدوي عیناً تأیید می گردد.

ردتخلف 2  2.25
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/03 2/99/14587 تجدید 
نظر

دباغیان-جن
ب دبستان 
شهید 
منتظري-کو
چه دهقان

2-3-10103-48-1-0-0 16

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب 2) جریمه بمبلغ 200,659,200(دویست میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  
دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.86  2
 

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

کاربري مربوطه

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/101 مورخ 1397/11/16  و طبق 
درخواست شماره 323977  درخواست اصالح پروانه داده شده که پروانه بصورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 482/48 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي   بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 23/93 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 2/01 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 2/01 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 2/01 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 2/01 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 15/89 متر مربع -6
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

طبقات اول تا سوم به مساحت 0/51متر مربع (عرض راه پله 2.3متر میباشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیش از 5 متر مربع به مساحت -8

 5/42 متر مربع
به مساحت 9/78 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 15/88 متر مربع کسري -9

.فضاي باز را دارد
طبق پروانه صادده  سه طبقه در 1 واحد مسکونی بوده و طبق وضع موجود 3 طبقه ساخته  

 .شده در 3 واحد مجزا  میباشد
بناي مازاد بر تراکم  از بابت افرایش  واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت 93/94 متر -10

مربع
بناي مازاد بر تراکم  از بابت تبدیل به واحد مسکونی در طبقه سوم به مساحت 93/94 -11

متر مربع
.سال تخلف 1398 می باشد

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

**********************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی پارکینگ شماره 5 با توجه به افزایش  تعداد درب و اینکه در 
صورتی که درب  دوم به طول 2/5 متر احداث نشده بوده موجباب کسري پارکینگ 
 .میگردیده  در خصوص پارکینگ شماره 5 مشمول عوارض درآمدي میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

149,637,600(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 29.69  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14592 تجدید 
نظر

-
سیدابوالقاس
--م

2-2-20124-358-1-0-0 17

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 2/98/51 مورخ 1398/05/13 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 579.80 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اسکلت ستون هاي طبقه چهارم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 21.65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.33 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.33 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.33 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.33 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.33 مترمربع  -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 6.04 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 

2.60 متر می باشد.)
.رعایت فضاي سبز می گردد. رعایت فضاي باز به میزان 40.33 مترمربع نمی گردد -7

با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد افزایش  -8
.یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از این بابت به مساحت 181.02 مترمربع می باشد

فعال کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي از دو درب 3و 4 متري  -9
به دو درب 4 متري بایستی عوارض یک باب پارکینگی که به این طریق تامین نموده را 

بصورت درآمدي پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.31 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 82.51 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

//.سال تخلف 1398 می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 و مؤثر بودن آن راي 
بدوي درخور تایید بوده لذا با تقلیل جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 947,318,400(نهصد و  چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 140.97  2
 

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

1399/02/01 2/99/14594 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه شهید 
قلی 

پور-کوچه 
شهید عابد 
عشقی

2-1-10040-2-1-0-0 18

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 3 
مورخه 1395/03/30 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 

.واحد مسکونی و به مساحت کلی 548.97 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139.17 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.9 مترمربع.(ضمنا حداقل عرض وضع موجود راه پله 

.2.8 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 0.9  -10

مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 
.تخلف 1398)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.45 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
.موجود 74.41 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.25 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
470,685,600(چهارصد و  هفتاد میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 93.39  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14595 تجدید 
نظر

حافظ-چله 
خانه-باقر 
نانوا

2-2-20112-61-1-0-0 19

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/87 مورخ 1397/10/02 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 196/54 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 85/82 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 22/35 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 30/35 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 30/35 متر مربع-3
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 2/77 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی  بیش از 5 متر مربع به مساحت -5
7/57 متر مریع

با توجه به اینکه ساختمان بصورت دوبلکس (1 واحد مسکونی اجرا شده است کسري 
پارکینگ ندارد ولی با توجه به نحوه قرار گیري پارکینگها  پارکینگ شماره 2 مورد تایید 

نمیباشد)
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

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

********************************************
 .غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی در زمان پایانکار الزامیست

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

19

درخصوص تغییر جانمایی، 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 238.5  3
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي 1399/02/06 2/99/14603 تجدید 
نظر

آفخرا-کوچ
ه بهنام

2-2-20130-102-1-0-0 20

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان 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 ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 1,063,540,800(یک میلیارد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  
چهل هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 105.51  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14603 تجدید 
نظر

آفخرا-کوچ
ه بهنام

2-2-20130-102-1-0-0 20

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/44 مورخه 1398/05/06بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 709.15 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 102 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 2.37  -1
مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء تخلف محسوب نگردیده و صرفا مشمول 

.پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.22 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.88 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.6 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 238.5 مترمربع  -6

.بابت تغییر جانمایی. (سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر در حد شمالی رعایت نگردیده و عرض موجود به  -7
صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی 

باشد)
.فعال رعایت پارکینگ الزامی میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به ضوابط نصب درب، مشمول پرداخت عوارض دو باب کسري پارکینگ می  -12
گردد.(با توجه به مرحله ساختمانی، درب تا کنون نصب نگردیده و سطر حاضر بر اساس 

.نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی تدوین گردیده است)
به مساحت 7.8 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 6.48  -13
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.79 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
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.موجود 80.77 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ،با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، و 
باستناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر تاید استحکام بنا که بشماره 
234085 مورخ  1398.12.26ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 249,657,900(دویست و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 95.51  2
 

960000  , 1382
 , 1392

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14610 بدوي صندوق -
عدالت-حاف
ظ-کیهان-ا
بري

2-2-20096-45-1-0-0 21

  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

7.5  0
 

1800000  , 1392  عدم رعایت عقب نشینی
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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 به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه  و محوطه  (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که داراي اعیان به مساحت تقریبی 70 متر مربع در 
همکف و بهارخواب  بصورت چوبی در طبقه اول بوده و از بابت اعاین همکف  به مساحت 70 
متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 636 مورخ 1382/01/30 مبنی بر جرمیه 

.بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
و داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/104673 مورخ 1391/12/14 بوده که  بپیوست  

 .میباشد
حالیه با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به 

.شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 39/19 متر مربع که از این مقدار به مساحت 16/72  -1
متر مربع  بصورت همزمانساز به دلیل خطا در محاسبه یابی با سال وقوع 1382 و به مساحت 
22/47 متر مربع (15/6 متر مربع بارانداز - 6/87 متر مربع سرویس بهداشتی)  با سال وقوع 

.1392 میباشد
احداث بک طبقه بصورت بهارخواب (طبقه مازاد ) به مساحت 56/32 متر مربع با مصالح -2

چوبی  با سال وقوع 1392
*********************************************************

***********************
به استناد گواهی واحد محترم خط پروژه که در سیستم موجود بوده به دلیل تعجیل مالک 
بیشترین مساحت عقب نشینی به مساحت 7/5 متر مربع لحاظ شده که از این مقدار به 
مساحت تقریبی 1/5 متر از اعیان و به مساحت تقریبی 6 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 

 .8 متري قرار دارد
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14610 مورخ 

 .1399/02/09 بوده که بپیوست میباشد
 . بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشده است

مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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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 نظریه کارشناس رسمی دادگستري که بشماره 230803 
مورخ 1398.12.20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ،  مالحظه میگردد 
بناي مورد نظر(دو باب مغازه)در سال 1338 احداث گردیده است،با عنایت باینکه ماده 
صد قانون شهرداریها در سال 1345 تصویب و فعالیت کمیسیون مربوط به ماده مذکور 
از سال 1352 بوده لذا صرف نظر از اینکه در سال احداث بنا ضرورت به اخذ مجوز از 
شهرداري بوده یا نه به لحاظ آنکه تخلف مزبور قبل از فعالیت کمیسیون ماده صد و 

تصویب طرح جامع شهري به وقوع پیوسته بنابراین موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 
کمیسیون را نداشته ، ضمن نقض راي بدوي به رد آن اظهارنظر میگردد.

ردتخلف 30.4  0
 

59000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14613 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
شریعتی-ص
یقالن لب 
آب ك 
جورابچی-و
هاب نژاد

2-1-10132-89-1-0-0 22

توضیحات بازدید ملک فوق بر اساس اعالم حدود و مساحت توسط نقشه برداري خط پروژه ، زمینی است 
داراي اعیان بدون مجوز به صورت دو باب مغازه به مساحت کلی 30.40 متر مربع بوده که 
فاقد هرگونه سوابق در پرونده فنی شهرداري است و سال وقوع تخلف 1360 است . همچنین 
کالً در مسیر حریم ( به مساحت تقریبی 46.54 متر مربع در مسیر فضاي سبز همجوار حریم 
رودخانه و به مساحت تقریبی 51.10 متر مربع در مسیر خیابان همجوار حریم رودخانه و به 
مساحت تقریبی 51.34 متر مربع در مسیر اداره آب  ) قرار دارد . گزارش فوق بدون تعرفه 

. مالک و از بیرون ملک بوده و گزارش تکمیلی متعاقباً اعالم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر تبدیل 
پیلوت به یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 37.73  مترمربع، به منظور 
تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 234865 مورخ 1398.12.27  ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
6.050.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,210,000,000(یک میلیارد و  دویست و  ده 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 37.73  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/09 2/99/14622 بدوي ضیابري 2
-نبش 10 
متري پتکی

2-2-10165-17-1-0-0 23

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 183 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 701/04 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام  سفت کاري و نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي کاهش بنا نسبت به پروانه صادره به مساحت 14/51 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 1/03 متر مربع -1

 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 13/48 متر مربع -2
تبدیل همکف به تجاري (یک باب مغازه مغازه ) به مساحت 37/73 متر مربع (سال وقوع -3

تخلف 1398)
با توجه به احداث مغازه در همکف و عدم تامین پارکینگ تجاري داراي یک باب کسري -4

پارکینگ تجاري میباشد. (سال وقوع 1398)
 .بارانداز  اجرا شده در نقشه هاي پروانه  موجود میباشد

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

الزم به ذکر است که پروانه صادره در 6 واحد مسکونی بوده که با توجه به وضع موجود و 
 .ارائه نقشه برداري و معماري از طرف متقاضی 4 واحد مسکونی اجرا شده است
 .مغازه در حال حضار خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد

 . مشمول نما و منظر شهري میگرد و نما بصورت سنگ اجرا شده  است
.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه در بند یک محکومیت آقاي فرج اله حسنی سرملی در دادنامه صادره از 
این شعبه بجاي مقدار مساحت 19/54 متر مربع تبدیل غیرمجاز عدد 61/31 درج 

گردیده ، مراتب از سوي شهرداري اعالم و درخواست اصالح آن را نموده است ، لذا با 
اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مقدار تخلف به مساحت 

19/54 متر مربع به مبلغ 664,360,000(ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  
شصت هزار ) ریال و با حفظ سایرمندرجات تصحیح می نماید ، ضمنا مقدار تخلف 

احداث 2 باب مغازه غیر مجاز دیگر به مساحت 41/77 متر مربع که به اشتباه با جریمه 
بند 1 جمع گردیده و نسبت به آن حکم جداگانه صادر نشده لذا راي به قلع بنا آن 

صادر و اعالم میگردد . ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع می 
باشد .

جریمه 61.31  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 2/99/14625 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

میدان 
توشیبا 
-خیابان 
محمد نژاد- 
کوچه 
عماریاسر

2-3-10117-5-1-0-0 24

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به نامه به شماره 185748 مورخ 98/10/11 
شهرداري منطقه و اعاده به وضع دوباب مغازه و منتفی گردیدن کسري پارکینگ ، لذا 
با اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی جریمه متعلقه در این بند 

منتفی و به رد آن اظهار نظر میگردد .

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 1,344,423,200(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  
چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال تأیید می گردد .

جریمه 201.91  2
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/45 مورخه 1397/06/31 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 663.1

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 185.5 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 39.42 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار  -1
به مساحت 2.9 مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.07 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 61.31  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 14.96 مترمربع.(ضمنا عرض پله 2.52 متر 

.است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.مساحت 0.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.45مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 0.53 مترمربع صرفا 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -11

.وقوع تخلف 1397)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد.(سال وقوع تخلف  -12

(1397.
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما اجرا گردیده است)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -14
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با توجه به عدم دیوار گذاري حد جنوبی، در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا اظهار  -15
.نظر می گردد

به مساحت 27 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع  -16
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17
.موجود 80 درصد می باشد

**********
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 98793 - 1398 مورخه 1398/06/09 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/12814 مورخه 1398/05/28 اعضاي محترم کمیسیون ماده 
صد اعالم می شود با فرض اعاده تجاري، رعایت پارکینگ می گردد.(الزم به توضیح است این 
 در صورتیست که پس از اعاده تجاري، یک باب پارکینگ عالوه بر پارکینگ هاي موجود 
جانمایی گردد که با توجه به سطح زیاد باقی مانده پیلوت ناشی از تخریب تجاري این امر 

.ممکن می باشد لذا در صورت اعاده تجاري رعایت پارکینگ می گردد)
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 170061 - 1398 مورخه 1398/09/20 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/13827 مورخه 1398/09/12 اعضاي محترم کمیسیون ماده 

:صد به ترتیب موارد به شرح زیر گزارش می گردد
(ضمنا قبل از اعالم موراد الزم به توضیح است از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي 
شماره 2/98/13731 مورخه 1398/06/17 کمیسیون محترم ماده صد بوده که بر اساس آن 
سه باب مغازه تجاري محکوم به قلع بنا و اعاده به وضع مدلول پروانه گردیده که متعاقب آن 
سه باب کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی گردید و از بابت مابقی تخلفات محکوم به جریمه 

.گردیده است)
در صورت تثبیت وضع فعلی داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري  -1

.پارکینگ مسکونی می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -2

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -3

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 3 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -4

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 2 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -5
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.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -6

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -7

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
.در صورت اعاده به وضع سابق کلیه مغازه ها فاقد کسري پارکینگ می باشد -8

.(علت تایید نشدن پارکینگ شماره 3 ، قرار گیري آن زیر سایبان خالف ساز می باشد)
کلیه موارد فوق با این فرض اعالم گردیده که در صورت اعاده به وضع سابق هر کدام از مغازه 

.هاي تجاري به جاي آن پارکینگ جانمایی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است. و با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم  هر یک به مساحت 
53.57مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 11.34 
مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب  2.5برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه 
به مبلغ  1,895,208,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  

هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 225.62  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14631 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

مانی-نبش 
کوچه پنجم

2-2-10022-22-1-0-0 25

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.  با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره 6710مورخ 99.1.27، در 
خصوص یک طبقه مازاد ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  2,661,422,400(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  یک 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 264.03  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/121 مورخ 1397/12/24 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 914/68 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف طبقه چهارم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 478/31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 53/57 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 9/54  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53/57 مترمربع -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-2

 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53/57 مترمربع -1-3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-3

 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53/57 مترمربع -1-4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 264/03 مترمربع -5
.تا این مرحله از بازدید زیرشیروانی به مساحت 63/30 مترمربع اجرا نگردیده است -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 11/34 مترمربع. عرض باقیمانده پاگرد راه پله در وضع موجود برابر 2/61 متر می 

.باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد مسکونی با توجه به احداث یک  -8

.طبقه مازاد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -9

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 27/09 مترمربع می باشد -10
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 29/11 مترمربع می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد

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

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول دو 
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باب عوارض کسري پارکینگ خواهد گردید.(پارکینگ هاي شماره 4 و 5 )
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 90/70 درصد می باشد.(به میزان 16/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 

شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 28,845,500(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  

پنج هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 18.61  0.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14638 تجدید 
نظر

الکانی-امی
ن 

اصغري-روب
روي بنگاه 
فروزش

2-2-10017-25-1-0-0 26

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 490,854,000(چهارصد و  نود میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  

چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 52.78  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 1390/07/17 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 250/5 متر 

 .مربع صادر گردیده است
داراي راي کمیسیون ماده 5  مورخ 1389/12/15  که با احداث بنا بصورت 3 طبقه برروي 

 .پیلوت با سطح اشغال 100% با رعایت تامین پارکینگ موافقت میگردد

حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت کارگزي بوذه و 
ملک  مورد استفاده مالک قرار میگیرد) بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 61/76 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/25 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 2/8 مترمربع - 2
احداث کنسول در طبقه اول  برخالف پروانه صادره به سمت شارع  عام به مساحت 7/61  -3

 متر  مربع
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/56 متر مربع که از این مقدار به مساحت 0/31 متر -3

 .مربع کنسول  عالوه بر کنسول  داده شده زمان پروانه میباشد
اضافه بنا  درطبقه سوم به مساحت 0/56 متر مربع که از این مقدار به مساحت 0/31 متر -4

 .مربع کنسول  عالوه بر کنسول  داده شده زمان پروانه میباشد
اضافه بنا در طبقه 4  بصورت طبقه مازاد   به مساحت 52/78 متر مربع   که از این مقدار  -5
به مساحت 37/93 متر مربع بصورت  تراس غیر مسقف بوده و به مساحت 12/75 متر مربع 

 . از تراس  توسط سایبان مسقف شده است
 کاهش بنا راه پله آسانسور به مساحت در طبقه چهارم به مساحت 6-10/43

در زیر  شیروانی به مساحت 19/58 متر مربع پروانه صادر شده  بوده که مالک اقدام به  
ساخت بصورت طبقه مازاد به مساحت 61/93 متر مربع نموده که از این مقدار به مساحت 
37/93 متر مربع تراس غیر مسقف بوده و مساحت راه پله را 9/15 متر مربع اجرا نموده و 

.داراي کاهس بنا در راه پله به مساحت 10/43 متر مربع میباشد
با توجه به اینکه زمان پروانه داراي 10% تشویقی اسانسور بوده و  در حال حاضر اسانسور -7
.را اجرا ننموده داراي بازگشتی تشویقی آسانسور به مساحت 9/63 متر مربع میباشد

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

 .تبصره ماده 7 ندارد
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.کسري پارکینگ ندارد
 مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

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

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات معترض و کاربري ملک ضمن نقض راي بدوي ، 
باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کسري 2 باب پارکینگ به 
مساحت 50 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 

15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/06 2/99/14640 تجدید 
نظر

رشت-خیابا
ن 

ولیعصر-کو
ي 

حسینی-بن 
بست 

باستان 2
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 135520 مورخ 98/7/30
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام ، اصول بهداشتی و 

همبادي این ساختمان با امالك مجاور ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن 
نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 46,941,525(چهل و  شش میلیون و  نهصد و  

چهل و  یک هزار و  پانصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 154.54  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

9.15  0
 

303750  , 1383  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین برابر مبایعه نامه ضمیمه 
پرونده می باشد.(نسقی)

با توجه به نقشه برداري ارائه شده، یک دستگاه آپارتمان دو طبقه (همکف و طبقه اول) در 2  
واحد مسکونی به مساحت کلی 154/54 مترمربع بدون مجوز از سوي شهرداري احداث 

گردیده است. (سال وقوع 1383 برابر فیش برق ضمیمه)
.دو باب کسري پارکینگ دارد

به استناد خط پروژه شماره 2154 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 9/15 مترمربع از 
.اعیان هر طبقه  می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
**************************

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره راي 2/98/14197 مورخ 1398/10/28
. با توجه به پوشش صد در صدي، پالك مزبور فاقد بازشو در مجاورت ملک همسایه می باشد

27

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 
اضافه بناي همکف به مساحت 37.12 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر 

طبقه به مساحت 16.57 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 127.14 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 3.65 مترمربع، تراکم تشویقی آسانسور به 

مساحت 9.45 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.35 مترمربع، مازاد 
انباري به مساحت 6.16 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 61.84 مترمربع ضمن نقض 
راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,390,222,600(سه میلیارد و  سیصد و  نود 
میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً 
باتوجه به راي ابقا براي سایه بان، کسري پارکینگ منتفی می گردد.راي اقلیت(نماینده 

دادگستري) تایید راي بدوي مبنی بر قلع می باشد.

جریمه 349.42  3
 

3360000  , 1396
 , 1398

طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/06 2/99/14643 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-کو
چه 

کورش-کوچ
ه حق 
شناس
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 100 مورخه 1396/05/02 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 492.82

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 217.62 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.12 مترمربع که از این مقدار به مساحت 20.55  -1
مترمربع بصورت بارانداز فلزي می باشد.(ضمنا به مساحت 16.57 مترمربع مربوط به ساز 
اصلی (سال وقوع تخلف 1396) و به مساحت 20.55 مربوط به بارانداز (سال وقوع تخلف 

.1398)  است
.(اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -2
.(اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -3
.(اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 127.14 مترمربع که از این مقدار به  -5
.(مساحت 19.13 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد.(سال وقوع تخلف 1396

.(اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -6
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 9.45  -7

.(مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4.35 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.(2.87 متر است).(سال وقوع تخلف 1396
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.(مساحت 6.16 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396
.(افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد.(سال وقوع تخلف 1396 -10
داراي 2 باب کسري پارکینگ می باشد.(سال وقوع تخلف 1396). قابل ذکر است  -11

.پارکینگهاي زیر بارانداز خالف ساز مورد قبول نمی باشند
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.(است نما اجرا گردیده است

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 61.84  -14
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 
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.(تخلف 1396
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.72 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15

.موجود 78.43 درصد می باشد
.ضمنا کروکی نقشه برداري توسط مهندسین مشاور تایید گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن و با 
عنایت به نامه شماره 10548 مورخ 99/2/3 شهرداري مبنی بر اخذ رضایت نامه ثبتی 

از مالکین مشاع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
392,150,000(سیصد و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 50.6  2.5
 

3100000  , 1397 تبدیل بام شیروانی به تراس 
اختصاصی

1399/02/06 2/99/14651 تجدید 
نظر

تختی بین 
کوچه رویال 
 وتوانبخشی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب آپارتمان به مساحت 189.33 
.مترمربع قطعه 6 تفکیکی واقع در طبقه دوم (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تبدیل بام مشاعی در حد غربی به مساحت 50.6 
مترمربع به تراس و اضافه نمودن به واحد خویش نموده که از این مقدار به مساحت 28.89 
مترمربع بصورت تراس روباز و به مساحت 21.71 مترمربع بصورت تراس مسقف (نوع سقف 

.بصورت شبکه فلزي با پوشش ایرانت) می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)
ضمنا با توجه به تبدیل قسمت مشاعی اعالم می گردد کل ملک مشتمل بر 4 باب مغازه 

 .تجاري و 2 واحد مسکونی می باشد
الزم به توضیح است سابقا و در زمان صدور پروانه و پایانکار همزمان که منجر به صدور سند 
مالکیت تک برگی گردید، مساحت یابی اشتباه صورت گرفته و مساحت صحیح و مجاز 

.آپارتمان 127.98 مترمربع و راه پله همتراز آن 8.47 مترمربع بود
همچنین سابقا طی همین شماره درخواست (با گزارش کارشناس غیر و بصورت غیابی) از 

بابت توسعه بنا به مساحت 35 مترمربع راي بدوي شماره 2/98/13319 مورخه 1398/03/18
. کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا صادر گردید

به استناد ضوابط طرح تفضیلی و همچنین نامه شماره 48074 مورخه 1396/02/11 واحد 
.نقشه برداري (موجود در اتوماسیون) فاقد عقب نشینی می باشد

همچنین اعالم می گردد گزارش فوق در راستا نامه شماره 97044 مورخه 1398/06/06 دبیر 
محترم کمیسیون ماده صد و تصمیم شماره 2/98/13505 مورخه 1398/06/02 کمیسیون 
.محترم ماده صد مبنی بر بررسی مجدد، اخذ مستندات و گزارش تکمیلی تهیه گردیده است

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

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي مهدي مهرپورشاد  مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح توسعه  تجاري بمساحت 32.53 مترمربع ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي و نامه شماره 11181 مورخ 1399.02.04 شهرداري 
منطقه مبنی بر ارائه رضایت نامه محضري از مالکین مشاع ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 21,957,750(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 32.53  3
 

225000  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14662 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی-روب
روي شرکت 
تعاونی 
پارس خزر
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  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

11.5  0
 

225000  , 1376  عدم رعایت عقب نشینی
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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 به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه 
.بوده که قطعه  اول تفکیکی از پالك 2526/12   میباشد

داراي پروانه  به شماره 114 مورخ 1371/08/16 و پایانکار به شماره 2058 مورخ 1373/02/21 
و همچنین صورت مجلس تفکیکی به شماره 94427 مورخ 1374/02/17 بوده که داراي 
.گواهی تفکیک به شماره 2/33/1931 مورخ 1374/02/09 بوده که بپیوست میباشد

طی بازدید بعمل امده مشخص گردید که مغازه قطعه اول به مساحت 21/6 متر مربع و مغازه 
قطعه دوم  به مساحت 20/4 متر مربع با یکدیگر  به عنوان دفتر مرغداري مورد استفاده قرار 

.میگیرند و داراي تخلفات به شرح زیر میباشند
مغازه قطعه اول تفکیکی که داراي مساحت 21/6 متر مربع بوده بخشی از حیاط مشاعی  -1
به مساحت 10/8 متر مربع را به مغازه خود اضافه نموده است و مساحت مغازه از 21/6 متر 

مربع به 32/4 متر مربع تبدیل شده است
احداث بالکن تجاري به مساحت 21/73متر مربع-2

با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد
سال وقوع تخلف 1376

شایان ذکر است که در صورت مجلس ارائه داده شده از طرف متقاضی مغازه قطعه اول با باال  
نویس قید نموده داراي یک دوم بالکن ولی با توجه به صورت مجلس تفکیکی که در پرونده 
فنی ملک موجود بوده  کلمه یک دوم بالکن قید نشده است که به دلیل مغایرت و اینکه  
 .صورت مجلس ارائه داده شده از طرف متقاضی کپی بوده بالکن  مورد تایید نمیباشد

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

به استناد خط پروژه شماره 1217 مغازه فوق الذکر به مساحت تقریبی 11/5 متر مربع از اعیان 
در تعریض قرار دارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 9042 مورخ 1399/02/01 در خصوص 
رضایت نامه محضري  از رضایت نامه مابقی مالکین که  دارایرضایت نامه محضري به شماره 
8895 مورخ 1392/11/03 درد دفترخانه شماره 254 رشت بوده و بپیوست میباشد که در 

 .صورت صالحدید نیاز به تایید واحد محترم حقوقی را نیز دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
229512 مورخ98/12/17 معادل 896,000,000(هشتصد و  نود و  شش میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 159.97 1300000  , 1388
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14665 بدوي امام 
خمینی(بعد 
از چهار راه 
میکائیل)-(
جنب بانک 
صادرات)

2-3-10159-69-1-1-0 31

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 504,000,000(پانصد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

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

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

  .ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد
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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  توسعه  تجاري  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

392,985,600(سیصد و  نود و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 29.24  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/09 2/99/14684 بدوي منظریه -  
خیابان  
تابان شمالی

2-3-10039-65-1-0-0 32

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار 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 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 2 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي سعید قلندري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیر زمین به مساحت 26.04 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم (هر طبقه) به مساحت 25.78 مترمربع، اضافه بنا در طبقه 

چهارم بمساحت 45.78 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به 
مساحت 8.56 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,589,817,600(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  هفده هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 157.72  3
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم زهره تیموري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در  طبقات اول و دوم ( هر طبقه)  به مساحت 

16.41مترمربع،اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 7.77 مترمربع ،  کاهش سطح راه پله 
و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 0.57 مترمربع ، توسعه بنا در زیر 

شیروانی بمساحت 2.04 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

217,728,000(دویست و  هفده میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 43.2  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14687 بدوي بلوار 
آزادي-کوچ
ه 

علومی-بن 
بست بابک

2-3-10037-4-1-0-0 33
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول  به  شماره 124 مورخ 1396/07/19به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 413/70 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعایت کارگري) 

.می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:59.04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.41 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.41 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.77 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.04 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 0.57 مترمربع(عرض باقیمانه راه پله 2.50 متر می باشد.)

.به مساحت 10.18 مترمربع کسري فضاي باز دارد.رعایت فضاي سبز می گردد -7
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 78.70 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 16.76 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/96/11147 مورخ 1396/08/23 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.35 مترمربع(نسبت به راي) -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.41 مترمربع(سال 1397) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.41 مترمربع(سال 1397) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.77 مترمربع(سال 1397) -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.04 مترمربع(سال 1397) -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 0.57 مترمربع(سال 1397)
.به مساحت 10.18 مترمربع کسري فضاي باز دارد -7

داراي شکواییه ساکنان آپارتمان حد غربی به شماره ثبت اتوماسیون 197610 مورخ 
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1397/10/13 در خصوص پیشروي ساختمان متشاکی در حد جنوب نسبت به ساختمان 
//.ایشان می باشد

مقرر گردید پرونده به  شهرداري منطقه اعاده گردد تا پس از اخذ تعهد محضري از 
مالک درخصوص عقب نشینی اعالم شده،جهت اتخاذ تصمیم  به کمیسیون ارسال 

گردد.

رعایت عقب 
نشینی

75.07  0
 

219375  , 1382 1399/02/09 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14688 فرم 
قرار

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

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

. 2/33/323810-97/12/27 میباشد

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

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

. رشت میباشد
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