
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

با توجه به گزارش شهرداري و اعالم سال وقوع (سال 1359) لذا طی دستورالعمل 
شماره 8616/1/3/34 مورخ 71.04.28 که پرونده ها مسکونی در کاربري مرتبط قبل از 
سال 66.01.01 قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارند،لذا راي بدوي نقض و راي 
مبنی بر غیر قابل طرح و رسیدگی صادر و اعالم می گرددو در خصوص عقب نشینی 
عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش(به هنگام اجراي 

طرح یا نوسازي) عمل نماید.

ردتخلف 125.51 55000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/23697 بدوي تیر-25  7 
متري نوري  
توحید-بی 
نام   روبروي 
کوچه 
هماهنگ

3-3-10206-11-1-0-0 1

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان 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 بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه حدود 82/71   مترمربع مشتمل بر یکباب خانه ویالیی بازیربناي 

 حدود 62/11 مترمربع
با نوع مصالح بلوك وسایه بان بسطح 20/6 مترمربع برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت 
سال 1359 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري 

 پارکینگ می باشد وبرابر خط
پروژه پیوست بشماره 486  کوچه حد شرق بصورت 8 متري ودراین حد بسطح 42/8  
مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان مسکونی وسایه بان می باشد وهمچنین از آنجاییکه 

درحد جنوب کوچه اي با عرض
حدود دو متر موجود می باشد برابر نظریه واحد محترم نقشه برداري در این حد درطرح  
تفصیلی جدید کوچه اي پیش بینی نگردیده وبدلیل نسقی بودن ملک قابلیت طرح 

 درکارگروه خط پروژه در راه وشهرسازي را
ندارد . ضمنا مدعی متصرف مالکیت مجددا اقدام به تعمیرات جزعی  شامل  

(سیمانکاري.دیوارچینی برروي دیوار موجود با ارتفاع حدود  هشتاد سانتیمتر  .تعویض درب 
 لنگه اي و نصب درب کرکره اي در حد

شرق ونصب درب درکوچه دو متري   وتعمیرات داخلی ) را  نموده است  که در خصوص نصب 
درب در  کوچه 2متري حد شرق داراي شکایت همسایه مجاور  می باشداما متقاضی با ارائه 

 استشهادیه محلی که به
تایید هیئت امناء مسجد شهداي دیانتی نیز رسیده اعالم نموده که درب مورد نظر از سالیان  
قبل موجود بوده و  وي فقط به تعمیرات وسیمانکاري اطراف آن اقدام نموده است که شواهد 

 موجود درمحل نیز دال
   R112 برگواهی  همین موضوع می باشد   . همچنین  با توجه به قرار گرفتن ملک در پهنه

 . وعرصه باقیمانده  کل اعیان احداثی  مازاد برتراکم می باشد
حالیه درخواست  پرداخت عوارض آن رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک  

  .  جهت دستور تقدیم میگردد

1

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ359,845,440(سیصد و  پنجاه 
و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 103.27  2
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24053 بدوي بلوار 
خرمشهر 14
 متري الله 
بن بست 
نهم

3-3-10411-558-1-0-0 2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/181 مورخ 97/12/21 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 6 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 889/90 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 32/01 متر مربع می باشد توضیح -1
اینکه بسطح 8/40 متر مربع از این مقدار بصورت سایبان فلزي متصل به سازه جهت تامین 

پارکینگ می باشد
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 70/83 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 23/61 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 0/43 متر مربع 

از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 20/42 متر مربع کاهش زیربنا دارد -3
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 60 % و سطح اشغال موجود برابر با 69/61% می باشد -5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي  -6

.احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است رعایت آن در -7

.زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/10/03 تخلف مذکور را به شهرداري اعالم -8

نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد -9

مساحت نورگیر (پاسیو) مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (حداقل مساحت  -10
12 متر مربع) رعایت نمی گردد.(مساحت وضع موجود برابر با 10/46 متر مربع است)

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

ردتخلف  3
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1399/02/01 3/99/24119 بدوي بلوار  
مدرس  
شرافت

3-1-10263-4-1-0-0 3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ789,840,000(هفتصد و  هشتاد 
و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 88.1  3
 

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

کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
250,185,600(دویست و  پنجاه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال صادر می گردد

جریمه 148.92  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان 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 داراي پروانه ساختمانی شماره  90 مورخه 96/4/14 
می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی درطبقات  بسطح  148/92 مترمربع بصورت 4 

  طبقه روي پیلوت در 3
واحد مسکونی بازیربناي کل 441/1 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  

 : سفتکاري  است وبرابر نقشه ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
افزایش بنا  درهمکف بسطح 4/87 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 2/12  مترمربع  -1
 . بصورت راه پله وبسطح 2/75  مترمربع بصورت پیلوت در حد سطح اشغال می باشد

افزایش بنا درطبقات اول الی چهارم بسطح 19/48  مترمربع ( هرطبقه 4/87 مترمربع )  -2
که از مقدار فوق بسطح 11 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 8/48  مترمربع بصورت راه پله می 

. باشد
افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد مسکونی به 4 واحد که واحد مورد نظر درطبقه  -3
چهارم وبه کسر افزایش بنا وراه پله  بازیربناي  66/61 مترمربع می باشد  که منجر به کسري 

 .  یکواحد پارکینگ شده است
تبدیل بام شیروانی به بام غیر مسقف به کسر راه پله در پروانه بسطح 63/75 مترمربع  -4
که از مقدار فوق بسطح 1/75 مترمربع  افزایش بنا بصورت راه پله به بام وبسطح 48/36 

 مترمربع افزایش بنا بصورت
تراس غیر مسقف وبسطح 13/64 مترمربع افزایش بنا بصورت یکباب انباري می باشد
توضیحاینکه سطح اشغال زمان صدور پروانه 50% مورد استفاده به کسر راه پله براساس 
ضوابط زمان صدورپروانه 49/93%   وتراکم طبقات 100% باضافه 5% تراکم تشویقی آسانسور 

 %=105%  مورد استفاده 203/9
 . حالیه درخواست  گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما با توجه به کفسازي انجام شده    ******************************
واینکه تغییري دراجراي درب  در حد شمال شرقی ایجاد نشده وآزمایش عملی پارك خودرو 

  رعایت پارکینگ میگردد وکسري پارکینگ آن منتفی وفاقد
   . کسري پارکینگ می باشد

3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان 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 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 768,400(هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.21  0.5
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/07 3/99/24532 تجدید 
نظر

انبار نفت  
کوي 

طالقانی-کو
چه اول 
چهار راه 
لواشی

3-1-10253-11-1-0-0 4

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده،ارائه تعهد نامه محضري بشماره 15805 مورخ 1397.10.25 دفتر خانه اسناد 

رسمی شماره 271 رشت در خصوص عقب نشینی ، مدارك و مستندات ابرازي معترض 
 و نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري مبنی برتایید استحکام بنا که 
بشماره ش ر-178944 مورخ 98.10.03ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي 
بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 157.50 متر مربع بمبلغ 1,260,000(یک 

میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 157.5  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان 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 طبق سند مالکیت بصورت یکبابخانه به **--**
مساحت عرصه  225 متر مربع می باشد

مشتمل بر دو واحد ساختمان ویالئی مسکونی با مجموع زیربناي 176.71مترمربع   **--**
( حدود 165/31 مترمربع  مسکونی و 11.4مترمربع باز انداز )

از مقدار فوق بسطح 8/44 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت (فاقد   **--**
.اشرافیت می باشد)عرض متوسط حیاط خلوت 1.3متر می باشد

اسکلت ساختمان  بلوکی وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1370  که   **--**
 بصورت دو واحد مجزا (با ورودي مجزا از هم) مورد استفاده قرارمیگیرد

با توجه به  خط پروژه  شماره 2408 پیوست خیابان بصورت 16 متري وبسطح  **--**
 88/5 مترمربع داراي عقب نشینی  از اعیان حد جنوب

ومساحت باقیمانده بیشتر از R112   100  با توجه به قرارگرفتن ملک درپهنه**--**
مترمربع تراکم همکف 70%  (با توجه به عقب نشینی اعیان سطح اشغال  بر اساس سند)

مورد استفاده 78.53%   بنابراین از کل زیربنا بسطح 157.5 مترمربع داخل تراکم و **--**
19.21 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد که از این مقدار بسطح 8/44 مترمربع عدم رعایت 

.حیاط خلوت می باشد
 با عنایت به قدمت بنا قبل از سال 72 فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

داراي سوابق درواحد خالف بوده و تصمیم شماره 23926مورخ 98/10/10 مبنی بر ***--**
 گزارش به روز

ضمناً برابر تصمیم مورخه 97/6/31 کمیسیون ماده صد  اعالم نموده  که بررسی **--**
شودآیا  درزمان احداث بنا ملک درطرح قرارداشت یاخیر

با توجه به بررسیهاي به عمل آمده در طرح تفصیلی قدیم خیابانی بصورت 16  **--**
متري پیش بینی نشده بود ودر طرح تفصیلی جدید خیابان پیش بینی شده  بنا براین  اعیان 

.  فوق قبل از طرح احداث شده است
.مراتب جهت تصمیم کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم میگردد **--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب دو(2) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ144,115,200(یکصد و  چهل و  

چهار میلیون و  یکصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 30.06  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/03 3/99/24562 بدوي بوستان  
ملت - 
شالکو 
احمدزاده 
کریم پور

3-2-10090-12-1-0-0 5

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده داراي پروانه( بر اساس طرح قدیم)  شماره 13مورخ **--**
96/02/17 به صورت 4.5طبقه با انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی با زیربناي 984.24

 مترمربع
که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به سطح 115.88مترمربع و 5% تشویقی **--**
آسانسور  و عقب سازي در طبقه چهارم صادرگردیده است.(پروانه فاقد اعتبار)

.در زمان بازدید ساختمان در مرحله  نازك کاري می باشد**--**
تا این مرحله به استنادنقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بناء به شرح **--**

:زیر کمتر از 5% مساحت پروانه  می باشد
 اضافه بناء مازادبر طول 60% به سطح 4.05مترمربع در پیلوت**--**

اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت   4.03مترمربع(در مجموع به **--**
مساحت 12.09مترمربع)

اضافه بناء مازاد بر طول 60% به سطح 1.86مترمربع در طبقه چهارم**--**
 اضافه بناء به صورت توسعه فضاي زیر شیروانی به مساحت 7.36مترمربع**--**

اضافه بناءبه صورت توسعه انباري بیشتر از 5مترمربع به سطح 4.7مترمربع **--**
(مجموع مساحت انباري بیشتر از 5متر مربع  12.06مترمربع می باشد که 7.36مترمربع در 

   توسعه زیرشیروانی محسوب گردیده است)
.رعایت پارکینگ مطابق پروانه صادره می گردد**--**

پروانه بر اساس ضوابط قدیم و فاقد فضاي باز می باشد (رعایت فضاي سبز در **--**
محوطه می گردد)

فاقد گزارش ناظر در خصوص تخلف**--**
.پروانه فاقد اعتبار می باشد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم می گردد**--**

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

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

برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  8,416,500(هشت میلیون و  چهارصد و  شانزده 

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

جریمه 5.43  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/01 3/99/24569 بدوي خ   
فلسطین 
کوچه 8
متري پشت 
تازه اباد 
ضلع  شرقی 
 مجتمع  
الله 
زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-91-1-0-0 6

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
564,138,000(پانصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار )  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 90.99  2
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 78 به تاریخ  96/04/03 به صورت 3.5 طبقه بانشمام انباري در زیر شیروانی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تراکم مجاز : 120%  + 7.5 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 131.20 % ------- استفاده کنونی  190.63
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رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

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

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 

موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 1,220,745,000(یک میلیارد و  دویست و  بیست میلیون و  هفتصد 

و  چهل و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 156.6  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 3/99/24620 تجدید 
نظر

پشت صدا  
و سیما - 
خیابان 
چمران  جام 
جم

3-1-10012-33-1-0-0 7

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

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/111 به تاریخ 97/09/18 به صورت 4.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با 

زیربناي 997.30 مترمربع با توجه به یک طبقه تشویقی برابر ضوابط می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 45.48 متر مربع که از این مقدار به سطح 17.70 مترمربع  -1

سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 111.12 مترمربع ( هر طبقه به سطح 27.78  -2

مترمربع )
 افزایش تعداد واحد هاي از 6 به 8 واحد -3

رعایت 7 واحد پارکینگ می گردد و با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی ، داراي 1 واحد  -4
کسري پارکینگ مسکونی می گردد

در زمان دریافت پروانه ساختمانی ، داراي سوابق پرداخت یک واحد کسري پارکینگ  *--*
 درآمدي می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان به تاریخ 97/12/10 و  به شماره ثبت شده در دفتر  *-*
 شهرداري به تاریخ 1398/09/26 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*
سطح اشغال مجاز :  55  %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.98 %  *------*

% ------ استفاده کنونی  68.56
تراکم مجاز : 165 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 219.93 %  ( با  *---------*

% توجه به یک طبقه مازاد برابر ضوابط تشویقی )  ------- استفاده کنونی  254.77
رعایت فضاي باز نکی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
رعایت تعداد درب پارگینگ برابر ضوابط می گردد *------------*

 پروانه مذکور فاقد اعتبار می باشد *-------------*
باستناد طرح تفصیلی عرض معبر  10 متر می باشد و فاقد عقب  *--------------*
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نشینی می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار )  ریال 

تأیید می گردد .

جریمه 50  1
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 3/99/24627 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا(ع)  
بهار  وحدت 

5

3-3-10389-63-1-0-0 8

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 0.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 64,008,750(شصت و  چهار میلیون و  هشت هزار و  هفتصد و  

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

جریمه 131.3  0.75
 

650000  , 1388 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده  به مساحت عرصه حدود  58/65 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز 

  اقدام به احداث بنا بصورت
یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه   در دو واحد مسکونی بازیربناي همکف حدود 58/65 
مترمربع وطبقه اول   حدود 58/65 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت برابر تاریخ نصب 

  کنتور برق  سال 1388
را نموده وبراساس ضوابط کسري دو  واحد پارکینگ    دارند .ضمنا برابر  خط پروژه پیوست   
بشماره 2442 کوچه ها بصورت 8 و 10  متري مجموعا بسطح 7 مترمربع داراي عقب نشینی 

 که از اعیان احداثی
 R112  درهرطبقه برروي آن  می باشد . وبا توجه به طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک در پهنه
. و عرصه کمتر از 75 مترمربع کل اعیان احداثی خارج از تراکم  وبا پشش 100% می باشد
 .همچنین براساس طرح تفصیلی قدیم ملک درکاربري مسکونی با تراکم کم قرار داشت 
حالیه درخواست  پرداخت خالف آن رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک جهت 

  .  دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن راي 
بدوي درخور تایید بوده لذا با تقلیل جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 696,831,100(ششصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  سی و  
یک هزار و  یکصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 126.47  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/01 3/99/24644 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
زمینهاي 
فنی وحرفه 
اي استان 
  گیالن

3-3-10410-377-1-0-0 9
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/159 مورخ 97/12/06 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 559/72 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 28/03 متر مربع می باشد  *--*

توضیح اینکه بسطح 12/5 متر مربع از این مقدار بصورت سایبان فلزي متصل به سازه جهت 
.تامین پارکینگ می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 46/59 متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 15/53 متر مربع) می باشد همچنین در طبقه همکف بمساحت 7/53 و در  

مجموع سه طبقه
بسطح 12/27 متر مربع (هر طبقه 4/09 متر مربع) از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي  

مسکونی تبدیل گردیده است
در زیرشیروانی بسطح 5/05 متر مربع توسعه بنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 65 % و سطح اشغال موجود برابر با 78/89% می  *----*

باشد
تعداد واحد هاي مسکونی از سه واحد به پنج واحد افزایش پیدا کرده است*-----*

با توجه به تخلف در احداث سایبان  تا این مرحله یک واحد  کسري پارکینگ  *-----*
مسکونی دارد الزم به ذکر است در صورت راي به ابقاي سایبان مذکور فاقد کسري پارکینگ 

می باشد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت نمی گردد (30 متر مربع *-------*

کاهش اجراي فضاي سبز دارد)
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/23 تخلف در اجرا  را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (27/44 متر مربع کمبود فضاي باز  *--------*

دارد)
در حد شرقی پالك مطابق نقشه هاي زمان پروانه بعلت توسعه بنا  *---------*

همجواري رعایت نمی گردد (در نقشه اجرایی مشخص شده است)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

9

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان 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 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 82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال عیناً 

تایید میگردد 

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 3/99/24656 تجدید 
نظر

اول ج  
سنگر  
مقابل انبار 
 نفت

3-1-10225-4-1-0-0 10

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص بناي تجاري با عنایت به 
تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش 
ر-232887مورخ 98/12/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 

3.819.076.000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 
استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 763,815,200(هفتصد و  شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  پانزده 

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

جریمه 188.9  0
 

45000  , 1366
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراماً محل ارائه شده برابر دو جلد سند مالکیت بصورت دو قطعه زمین : 1-  پالك ثبتی  
12/4039 بمساحت 82.40 متر مربع . 2- پالك ثبتی 12/6950 ( ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکباب کارگاه تراشکاري) بمساحت 261.25 متر مربع . هردوپالك  بصورت یکجا  

. توسط مالک مورد استفاده قرار دارد
پالك 12/4039 قبال بمساحت 127/85 متر مربع بصورت تراشکاري بوده که بابت آن داراي 
فیش درآمدي شماره 51011 مورخ 1364/06/06 میباشند که بدلیل تعریض صورت گرفته 
بخشی از آن به شهرداري واگذار شده و سند اصالحی صادر گردیده است .بخشی از پالك 

. فوق به یک باب مغازه بدون مجوز تبدیل گردیده است
 . اعیان فاقد مجوز بشرح ذیل میباشد

 : پالك 12/6950
کارگاه تراشکاري با سازه فلزي و قدمت نصب کنتور 1366 بمساحت حدود 124.54 متر  -1

. مربع
بارانداز فلزي متصل به ساختمان بسطح حدود 50.36 متر مربع با قدمت 1366.(الزم بذکر -2

است که بخشی از آن بصورت پارکینگ است )
.سرویس بهداشتی در محوطه بسطح حدود 8.48 متر مربع با قدمت 1366 -3

: پالك 12/4039

یکباب مغازه بسطح حدود 20.02 متر مربع داراي بالکن بسطح حدود 10.50 متر مربع با  -1
قدمت 1393.داراي فعالیت شغلی ابزار فروشی صنعتی و تابلو نئون تبلیغاتی به ابعاد حدود 3

.در1.20 متر
 . یک واحد کسري پارکینگ براي مغازه مذکور

کارگاه تراشکاري بسطح 62.38 متر مربع که داراي فیش درآمدي شماره 51011 مورخ  -2
 . 1364/06/06 میباشد

.اکنون با توجه به نامه اداره ثبت درخواست تجمیع دو پالك را دارند
با توجه به تصمیم اعضاي کمیسیون محترم ماده صد بشماره  20980 - 1397/03/22  در 

, خصوص اعالم مقدار حریم برق 20 کیلو ولت
طبق استعالم بعمل آمده (بپیوست ) شرکت توزیع برق گیالن بشماره 28150 - 97/02/22 
(ثبت دفتر شهرداري) اعالم نموده اند که در حریم خط 20 کیلو ولت قرار داشته و رعایت 

 حریم  2.10 متر از فاز کناري اعالم نموده اند که
طبق خط پروژه اصالحی  پیوست بشماره 2408 .  پالك 12/4039 فاقد عقب نشینی و پالك 
12/6950 بسطح حدود 80.19 متر مربع در حریم برق و بسطح حدود 15.08 متر مربع در 
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.تعریض کوچه 8متري قرار دارد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------
برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد بشماره 2/97/21233 مورخ 1397/08/01 , طی 
بازدید صورت گرفته مالک با برچیدن بارانداز داخل محوطه بسطح 25 متر مربع اقدام به 

. آزادسازي حریم برق نموده اند
و با توجه به برچیدن سایبان که جهت تامین پارکینگ یک باب مغازه جدیداالحداث بوده 
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشند که در فرم تحلیل خالف ورود اطالعات 

 . گردیده است
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم بشماره 21801 -1397/08/19 در خصوص اعیان بسطح 
62.38 مترمربع مربوط به پالك 12/4039 بوده که بابت آن داراي فیش در آمدي بشماره 
 . 51011 مورخ 64/06/06 میباشند که بدلیل سهوقلم در گزارشات قبلی قید نگردید بود

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 77.74 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 204452مورخ 98.11.6 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

24,099,400(بیست و  چهار میلیون و  نود و  نه هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 77.74  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24682 بدوي بلوار مدرس 
 پشت آتش 
نشانی  
انتهاي 
کوچه 
چهاردهم  
جنب 
ساختمان 
حسین 2  
 ملک دوم

3-1-10292-425-1-0-0 11

در خصوص گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي 
مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 22.98  مترمربع خارج از تراکم  ، با عنایت 
به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 2 ارزش معامالتی به مبلغ 142,476,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون 

و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 22.98  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 111.05 متر مربع 
 می باشد

داراي اعیان مسکونی خالف ساز به صورت  یک  باب خانه ویالیی به مساحت 83.25  *--*
 متر مربع بانضمام سایبان جهت تامین پارکینگ به سطح 17.47 متر مربع می باشد

 باستناد  خط پروژه 720 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد  *---*
واقع شده است و بر   R112  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و کد پهنه *----*

: همین اساس
 % سطح اشغال مجاز 70 % ----- مورد استفاده به سطح 91

به سطح 22.98 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح 77.74 متر مربع داخل تراکم می 
 باشد

رعایت پارکینگ مسکونی می گردد *-------*
 اعیان ملک با مصالح بتنی و سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *--------*
در خصوص اعاین داراي سوابق گزارش و راي غیابی کمیسوین ماده صد به شماره 

 3/98/23110 به تاریخ 98/07/20 می باشد

راتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

11

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري ، در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد اما با توجه به تایید اصول سه گانه (فنی و بهداشتی و شهرسازي 
) از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 4585 مورخ 99.1.24و عدم احراز 
ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه 
با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 5,922,240(پنج میلیون و  نهصد و  بیست و  دو 

هزار و  دویست و  چهل) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 72.94  0.1
 

780000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24683 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي 
طالقانی 
کوچه 
شیخی نیا  
اولین فرعی 
سمت راست

  

3-3-10217-390-1-0-0 12

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 ضریب2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بناي  مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 21,772,800(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.56  3
 

960000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24683 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي 
طالقانی 
کوچه 
شیخی نیا  
اولین فرعی 
سمت راست

  

3-3-10217-390-1-0-0 12

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت عرصه   
 91/18 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی ویالیی در یکواحد مسکونی با نوع
مصالح بلوکی  و سایه بان فلزي  در داخل حیاط  با قدمت سال  1393 می باشد که بدون اخذ 

:مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل
 اعیان مسکونی بسطح  60 متر مربع  *--*

سایبان فلزي بسطح حدود 20/50 متر مربع  وبراساس ضوابط کسري یکواحد   *--*
. پارکینگ مسکونی دارند

باتوجه به قرارگرفتن ملک درانتهاي بن بست فاقد عقب نشینی  واز کل زیربنا   *-- *
بسطح 7/56 مترمربع مازاد وبسطح 72/94 مترمربع درحد تراکم می باشد

سطح اشغال و تراکم مجاز80% می باشد *--*
عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده (بجاي 2 متر حدود 90 سانتی متر است) لیکن با  *--*

عنایت ویالیی بودن فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد
الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که برابر  *--*
صورتجلسه بدوي  شماره 18056مورخه 1395/06/02  کمیسیون محترم ماده صد محکوم به 

.تخریب بنا گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 234451 مورخ 98/12/27  ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 390/550/000 ریال به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 78,110,000(هفتاد 
و  هشت میلیون و  یکصد و  ده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 124.03  0
 

50000  , 1364
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/08 3/99/24711 بدوي فلکه  
نیروي 
دریائی اول 
جاده سنگر  
مقابل 

  شرکت نفت

3-1-10220-136-1-0-0 13

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

22.84  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید "احتراما
 , مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر  سه جلد سند مالکیت از شمال به جنوب  -

قطعه اول تفکیکی بشماره ثبتی 12/4004   ششدانگ عرصه و اعیان بمساحت 563.05 متر  -
 . مربع

قطعه دوم تفکیکی  بشماره ثبتی 12/630   ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 426.85  -
 . متر مربع

قطعه سوم تفکیکی بشماره ثبتی 12/14923  ششدانگ کارخانه چوب بري مشتمل بر  -
 . یکباب دکان و محوطه بمساحت  557.47  متر مربع

 . وضع موجود در محل  تفکیکی نگردیده و بصورت یکجا مورد استفاده میباشد -
و شامل  ؛ یکباب انبار سر پوشیده(سالن ورزشی) طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت  -

 347/54 متر مربع و دفتر کار و نگهبانی بمساحت 84/27 متر مربع و
دفتر کار بمساحت 46/28 متر مربع همچنین سرویس بهداشتی(قطعه 2) بمساحت 26/98 -

 .  متر مربع  میباشد
طبق نقشه بردراي ارائه شده  مساحت عرصه( مجموع قطعات 1.2.3)  1547/37 متر مربع  -

.میباشد
( دفتر کار بمساحت 46/28 متر مربع با قدمت سال 1393  و مابقی اعیانات با قدمت   -

حدود 30 سال میباشند.)
توضیح اینکه بابت سالن ورزشی بمساحت  350 متر مربع و دفتر کار بمساحت 25 متر   -
مربع و نگهبانی بمساحت 8/5 متر مربع داراي بالمانع شماره 13/10733 مورخ 69/4/19 از 

.شهرداري میباشند
الزم به ذکر است که قبال ملک مذکور در حد غرب داراي یکواحد تجاري بمساحت حدودا   -
80 متر مربع بوده و در بالمانع فوق نیز به آن اشاره شده که حالیه تخریب گردیده و ضمیمه 

.بلوار امام علی شده است
بنابراین مابه التفاوت وضع موجود و بالمانع (موارد خالف) بصورت نگهبانی و دفتر کار   -
بمساحت حدودا 50/77 متر مربع و احداث دفتر کار جدید بمساحت 46/28 متر مربع 

 . سرویس بهداشتی بمساحت 26/98 متر مربع  میباشد
برابر طرح تفصیلی قدیم و جاري در کاربري مسکونی قرار دارد و اعیانات خارج از تراکم  -

 . است
طبق خط پروژه پیوست بشماره 388 بسطح حدود 22.84 متر مربع از مجموع سه پالك   -
در تعریض بلوار 45 متري امام  علی قرار دارد . (از مقدار فوق حدود 4.56 متر رمبع از اعیان 

 است )
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 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی  -
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
217814مورخ98.11.26کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 14/000/000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,800,000(دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 2.79  0
 

1800000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/08 3/99/24719 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر(جاد
ه 

انزلی)-بعد 
از شهر 
شادي-پش
ت صنایع 
سنگ 
سامان  
جنب سنگ 
 بري

3-3-10373-133-1-0-0 14

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
217814 مورخ98.11.26کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف یک باب مغازه به مساحت 44/12 و بالکن بسطح 29/04 متر 
مربع  را به مبلغ 592/000/000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 118,400,000(یکصد و  هجده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 73.16  0
 

1200000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامامکان تعرفه شده شده در راستاي طرح ساماندهی امالك تجاري واقع در بلوار ولیعصر 
بصورت یکباب مغازه در حال ساخت با اسکلت فلزي و به قدمت احداث حدود 4 سال 
(احداث سال 91) در مرحله اجراي اسکلت و سربندي ساختمان، مطابق پالن معماري ارائه 
شده بمساحت عرصه 58.80 مترمربع (طبق اجاره نامه از  آستان قدس 58.64 متر مربع) و 
به مجموع زیربناي 75.95 متر مربع (همکف بمساحت 44.12 متر مربع،بالکن 29.04 متر مربع 
و سرویس بهداشتی در حال احداث در محوطه بسطح 2.79 مترمربع) می باشد که با توجه به 
طرح تفصیلی در کاربري حریم قرار دارد و از بابت آن هیچ گونه مجوزي ثبت سیستم 
نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نگردیده است . با توجه به ضوابط سال ساخت فاقد کسري 
پارکینگ بوده همچنین با توجه به جوابیه واحد محترم نقشه برداري (پیوست پرونده) با 
عنایت به اینکه ملک مذکور در کاربري حریم واقع شده تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی 
باشد ضمناً با عنایت به اینکه طول کوچه بیش از 81 متر می باشد عرض آن باید بصورت 10 
متري طراحی گردد که وضع موجود حدوداً 10 متر می باشد.،مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن ، ضمن 
نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 48,000,000(چهل و  هشت میلیون ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 40  1
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/06 3/99/24732 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري -خ 
ارشاد 
-کوچه 
ارشاد 
-کوچه 
شالیزار -بن 
بست دوم - 
نبش کوچه 
ساختمان 
سبحان

3-3-10106-48-1-0-0 15

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 218841 مورخ 
98/11/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 5,376,000(پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار )  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 44.8  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:33زمان 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 گزارش بدون بازدید از ملک بر اساس محتویات پرونده خالف سال 89 **--**
:تنظیم گردیده است

مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه **--**
حدود  95 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه می باشد که درخصوص 

 مسکونی
طبقه همکف با سرویس بهداشتی ویکواحد کسري پارکینگ وعدم رعایت دو متر عرض 
حیاط خلوت داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 88/10/9 

 کمیسیون
ماده صد محکوم به پرداخت جریمه  گردیده ومجددا برابر صورتجلسه تقسیطی مورخه 
 "88/11/4 خالف آنرا پرداخت نموده( با کد نوسازي 37-10106-3-3 ) ومتعاقب آن مجددا
اقدام به افزایش بنا بصورت یکواحد مسکونی درطبقه اول براساس نقشه موجود درپرونده 
مختومه  بازیربناي 84/8 مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1389 را نموده که داراي

 .یکواحد کسري پارکینگ مسکونی نیز می باشد 
ضمنا باتوجه به خط پروژه پیوست به شماره 2526 کوچه بصورت بن بست 8 متري وتا ارائه 
سند مالکیت بسطح حدود 7 مترمربع از اعیان احداثی درهرطبقه داراي عقب نشینی وبا 

 توجه
براساس ضوابط اصالحی تراکم همکف 75% وطبقات R112   %150 به قرار گرفتن ملک درپهنه
که از کل بناي جدید بسطح 44/8 مترمربع درحد تراکم و بسطح 40 مترمربع مازاد برتراکم

که از مقدار فوق نیز بسطح 3 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت از 2متر به 1/7 متر که  
 .    داراي  اشرافیت می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 24732مورخ **--**
99/02/06 مبنی بر جریمه 84.8مترمربع زیربناي مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ می 

.باشد
مراتب جهت مختومه نمودن پرونده و ورود اطالعات درآمدي به حضور تقدیم **--**

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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد رضا حبیب زاده  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش سطح تجاري به مساحت ( 126.74 +3.71 )  مترمربع، 
به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 5362 مورخ 1399.01.25
  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

16.958.500.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,391,700,000(سه میلیارد و  

سیصد و  نود و  یک میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 130.45  0
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 3/99/24766 بدوي بلوار شهید 
انصاري  
روبروي مبل 
نایس

3-3-10046-2-1-0-0 16

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 634,956,000(ششصد و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.59  2.5
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی تجاري مسکونی بشماره 93/12/28-156   -

بصورت سه طبقه در 11  واحد مسکونی بر روي سه باب مغازه در همکف بهمراه  بالکن  بسطح 
67.79 متر مربع , (4 طبقه روي پیلوت )

بر اساس موافقت  بند 1صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1393/07/01 با زیربناي کلی   -
  1835.23 متر مربع صادر گردیده

و  در دو  مرحله  بشماره 358199 مورخ 1394/12/13  و  شماره 452614 مورخ 95/11/04  -
 .  تمدید گردیده است

  تراکم استفاده شده  زمان صدور پروانه  = = در همکف  79.79%  - - - طبقات 284.49  -
%  

 . کسري فضاي باز زمان پروانه 110.30 متر مربع -
 . عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي  میباشد -

بر اساس نقشه بردراي تفکیکی  ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف پروانه صادره بشرح   -
 . زیر است

 %سطح اشغال و تراکم  موجود  =  همکف  80.62 %   -  طبقات   307.50  -
 . افزایش بنا خارج از تراکم  در زیر زمین بسطح 3.71  متر مربع -

 . افزایش بنا خارج از تراکم در طبقه همکف بصورت تجاري  بسطح 3.71 متر مربع  -
 . تبدیل 126.74 مترمربع از پیلوت  مسکونی به  مغازه تجاري در همکف  -

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقات  دوم سوم و چهارم مجموعا بسطح 27.93 مترمربع (هر   -
 کدام بسطح 9.31 متر مربع )

 . افزایش بنا در راه پله زیرشیروانی بسطح 14.62 متر مربع -
. واحد مسکونی در طبقه اول حذف گردیده  است -

 . در نقشه هاي معماري  تعداد واحد هاي مسکونی , از 11 به 3  واحد کاهش یافته است  -
 . همچنین برابر نقشه ي  معماري  3  باب مغازه بصورت  1  باب  درآمده است -

ارتفاع مغازه همکف از 5.94 متر به 6.55 متر افزایش یافته و همچنین ارتفاع طبقات  -
 . مسکونی از 3.32 به 4.20 متر در طبقه دوم و 3.85 متر در طبقه سوم  و افزایش یافته است

یک باب مغازه از اعیانات قدیمی در محل تخریب نگردیده  و بصورت پرده فروشی در حال  -
بهره بردراي میباشد . که برابر سند تهد نامه شماره 18005 مورخ 98/08/22 دفترخانه شماره 

 266 رشت , متهد گرددیه اند که قبل از اخذ پایانکار
 . نسبت به تخریب آن اقدام نمایند  -
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با توجه زیربناي مفید مسکونی در نقشه هاي ارائه شده بیشتر از 180 متر مربع است , براي  -
هر واحد مسکونی دو واحد پارکینگ مورد نیاز است که 6 واحد پارکینگ مورد نیاز مسکونی 

 . رعایت گردیده است
( در نقشه بردراي ممهور ارائه شده پارکینگ هاي شماره 6 و 7 مربوط به یک واحد   -   -
شماره 2 و 8  مربوط به یک واحد  - و شماره 9 و 10 مربوط به یک واحد است و بصورت یک 

 به یک داراي تزاحم با یکدیگرند . )
 ( .  در اینمرحله تعداد 6 واحد پارکینگ مورد نیاز تجاري رعایت گردیده است  -

الزم به ذکر است که با توجه به مرحله ساختمانی  , و عدم اجراي دیوارهاي جدا کننده  ,   -
هرگونه تغییر در ساختار و کاربري  بنا در مراحل بعدي قابل بررسی مجدد و طرح در 

. کمیسیون محترم ماده صد خواهد بود
  . گزارش فوق با توجه به مرحله عملیات اجرایی صورت گرفته است -

  . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
مراتب با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 24201   مورخ 98/11/08

.   جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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