
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 تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر 
احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 747,000(هفتصد و  چهل و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 13.28  0.5
 

112500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/07 4/99/11196 بدوي رشت بلوار 
شهید 
افتخاري خ 
امام حسین 
کوچه 21 بن 
بست 
اصغري 
نبش بن 
بست اول 
سمت راست

 

4-1-10571-175-1-0-0 1

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  مجاز، 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 198667 مورخ 98.10.29 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 951,612(نهصد و  پنجاه و  یک هزار و  ششصد و  دوازده) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 71.21  0.1
 

220000  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

  برابر تعهد نامه شماره 230614 مورخ 1398.12.17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 46 
رشت 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

23.31  0
 

112500  , 1377 تجاوز به معابر عمومی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2,812,500(دو میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

112500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان 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 یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع برابر سند که در 
وضع موجود قسمتی از سند ضمیمه کوچه شده است.برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 
عرصه آن بدون سطحی که ضمیمه کوچه شده است 99.59 مترمربع اعالم شده است.حد 
شمال نیز از سند بیشتر می باشد.لذا برابر کروکی ثبتی ارائه شده عرصه مورد نظر به صورت 
مربع 10 در 10 می باشد.داراي اعیان به صورت یکبابخانه و سرویس بهداشتی جداساز به زیر 
بناي 70.49 مترمربع با مصالح بلوکی و سایبان فلزي به سطح 14 مترمربع با مصالح فلزي  با 
قدمت سال 77 می باشد.از اعیان به سطح 27.28 مترمربع خارج از تراکم و به سطح 57.21 
مترمربع داخل تراکم می باشد.یک واحد کسري پارکینگ دارد.باستناد خط پروژه شماره 
1115-98/02/18 به سطح 4.26 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه بن بست 6 متري و به 
سطح 5.68 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري و به سطح 13.37 مترمربع از عرصه 
در تعریض کوچه هاي 4 و 8 متري حد شرق و جنوب قرار دارد.(مجموع عقب نشینی 23.31 
.مترمربع از وضع موجود می باشد)مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سرویس بهداشتی در محوطه به مساحت 2.96 مترمربع و مازاد انباري 
در زیرشیروانی به مساحت 1.31 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 8,967,000(هشت میلیون و  

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

جریمه 4.27  3
 

700000  , 1398 احداث بناي جداساز 1399/02/01 4/99/11387 بدوي رشت - 
بلوار 

منظریه-کو
چه  شهید 
گلستانی-ب
ن بست 
بنفشه

4-3-10116-317-1-0-0 2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي به شماره 12 مورخه 1396/03/18 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی به زیربناء 674.55مترمربع صادر گردیده واز 
بابت اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.30 مترمربع و در طبقات اول الی دوم به 

مساحت 11.70متر مربع (هر طبقه 5.85مترمربع )وهمچنین عدم دریافت پروانه مرحله دوم 
در زمان اجراي فونداسیون به مساحت 375.85 متر مربع  بناي داخل تراکم بوده که از بابت 
آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 4/96/4437 مورخه 96/10/02(نیاز 
به اظهار نظر واحد محترم خالف)ومتعاقب آن پروانه مرحله دوم به شماره 12 مورخه 

96/10/28 به زیربناء 688.55 مترمربع وبعد از آن از بابت اضافه بنا در طبقات سوم وچهارم 
به مساحت 11.70 مترمربع(هر کدام به مساحت 5.85 مترمربع)و اضافه بنا در طبقه زیر 
شیروانی به مساحت 0.66 مترمربع که از بابت آن داراي سوابق پرداختی میباشد(نیاز به 
اظهار نظر واحد محترم خالف ودرآمدي است)ومتعاقب آن داراي عدم خالف به شماره 
647550 مورخه 97/06/03 به زیربناء 700.89 مترمربع میباشد.حالیه عملیات ساختمانی به 
اتمام رسیده ومتقاضی تقاضاي گرفتن پایانکار را دارد.برابر کروکی نقشه برداري ممهور به 

: مهر نظام مهندسی داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد
 به مساحت 2.96 مترمربع احداث سرویس بهداشتی در محوطه-1

به مساحت 1.31 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در طبقه -2
زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)

به مساحت 0.43 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.فعال شیرآالت طبقه 
سوم نصب نشده است.برابر خط پروژه شماره 1431 مورخه 98/11/26 ضمیمه شده پالك فوق 
رعایت عقب نشینی را نموده است.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/11/27

2

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 10.77 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر 
طبقه به مساحت 8.77 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 1.29 مترمربع، 
تبدیل تراس روباز به در همکف و طبقات، هر یک به مساحت 10 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

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

فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 485,894,000(چهارصد و  هشتاد و 

 پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 78.37  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/01 4/99/11394 تجدید 
نظر

حافظ -
آباد-ك 
شهید دانش 
- حجتی

4-1-10508-52-1-0-0 3

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 6 راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 2  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/87/ مورخه 1397/09/11 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 585.37 مترمربع صادر شده است.سپس 
در تاریخ 97/12/25  به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 
765.15 مترمربع با شماره پرونده 654319 اصالح شده است.عملیات ساختمانی در مرحله 
نازك کاري می باشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت 

:زیر می باشد
تبدیل همکف به دو باب مغازه به سطح کلی 62.13 مترمربع (مغازه شمالی 29.90 و مغازه  -1

جنوبی 32.23 مترمربع با ارتفاع 3.40)
 اضافه بنا در همکف به سطح 10.77 مترمربع-2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.77 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.77 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 8.77 مترمربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 1.29 مترمربع -6

تبدیل تراس روباز (آفتاگیر)در همکف و طبقات به بناي مفید به سطح 40 مترمربع ،هر  -7
طبقه 10 مترمربع

(قابل ذکر است آفتابگیر خارج از سطح اشغال بوده اما در پروانه جزء زیربنا محسوب شده 
است.اکنون مالک اقدام به بسته نمودن آفتابگیر نموده و به عنوان زیربناي مفید بهره برداري 

می نماید)
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6 واحد-8
داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -9

 کسري فضاي باز به سطح 46.73 مترمربع -10
کسري فضاي سبز به سطح 9.40 مترمربع (با توجه به صورتجلسه جدید فضاي سبز به  -11

صورت 10 درصد مساحت باقیمانده)
در صورت پذیرفته نشدن کسري فضاي سبز داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  -12

می باشد
راه ورودي عابر رو از 1.20 به 1.10 کاهش یافته است ***

سطح اشغال از 74.99درصد به 83.37 درصد افزایش یافته است ***
هنگام صدور پروانه به سطح 61.07 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن  ***

.هنگام پایانکار الزامی می باشد
از پارکینگ شماره 6 آزمون عملی بعمل آمده و پارك خودرو صورت گرفته است ***

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان 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 عقب نشینی راي بدوي عیناً تأیید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

14.35  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/02/01 4/99/11414 تجدید 
نظر

شهید -
بهشتی--را
مین

4-3-10331-14-1-0-0 4

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,750,000

(دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  2
 

55000  , 1369 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه ( بابت داخل تراکم )، مستنداً 
به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

665,885(ششصد و  شصت و  پنج هزار و  هشتصد و  هشتاد و  پنج) ریال عیناً تأیید 
می گردد.

جریمه 121.07  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکبابخانه به صورت دوبلکسی به مساحت 151.7 مترمربع میباشد.پالك فوق 
داراي اعیانات بدون مجوز به صورت منزل ویالیی دوبلکس به زیربناي  121.07 متر مربع  با 
قدمت سال 69  و یک باب مغازه به زیربناي 27.32 متر مربع و سرویس بهداشتی تجاري به 
زیربناي 1.64 متر مربع با قدمت سال 98 میباشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به استناد خط پروژه شماره 1478 مورخ 

98/10/19 به سطح 14.35 متر مربع از پالك در تعریض قرار دارد..کل اعیانات مسکونی داخل 
تراکم میباشد.کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم و جدید به صورت مسکونی است.حالیه 
متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8، راي بدوي عیناً تأیید می 
گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/01 4/99/11437 تجدید 
نظر

-
جوادزاده--
ك منفرد

4-3-10044-27-1-0-0 5

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
از بابت اضافه بناي همکف به مساحت 42.35 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

چهارم، هر طبقه به مساحت 52.2 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 15.76
 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 3.28 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، 
راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,815,676,800(یک میلیارد و  هشتصد و  پانزده 
میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 270.19  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 4/99/11437 تجدید 
نظر

-
جوادزاده--
ك منفرد

4-3-10044-27-1-0-0 5

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/98/23 مورخ 98/04/03 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به زیربناي کلی 970.1 مترمربع صادر گردیده 

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

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 42.35 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 52.2 مترمربع و در مجموع -2

.208.8 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 15.76 متر مربع-3

مازاد بر تراکم به سطح 3.28 متر مربع در طبقه زیرشیروانی به دلیل احداث انباري باالي -4
.5 متر مربع

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-5
داراي کسري فضاي باز به سطح 62.56 متر مربع و کسري فضاي سبز به مساحت  10.05 -6

.مترمربع میباشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد لذا اظهار نظر دقیق بعد از مرحله نازك کاري و 
اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 71.82% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 8.18 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 

.نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد محترم خالف بوده وحالیه با توجه به درخواست 
اداره آب وفاضالب تقاضاي کنده کاري 8 متر آسفالت قدیمی را دارد که جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث...99/02/16

5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص توسعه بالکن تجاري بااعمال  ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 118,172,000(یکصد 
و  هجده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 19.06  2
 

3100000  , 1398 1399/02/07 بالکن خارج از حد مجاز 4/99/11459 تجدید 
نظر

جاده -
الکان کوچه 
نیروگاه-جن
ب باشگاه 
-ادیب صابر

4-3-10208-18-1-2-0 6

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان 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

برابر تعهد نامه محضري ارائه شده بشماره 56943 مورخ 1398.12.07 دفترخانه اسناد 
رسمی 151 رشت ، 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

25.75  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/02/07 4/99/11459 تجدید 
نظر

جاده -
الکان کوچه 
نیروگاه-جن
ب باشگاه 
-ادیب صابر

4-3-10208-18-1-2-0 6

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25.75 مترمربع قطعه 10 
تفکیکی داراي بالکن به مساحت 5.95 مترمربع که از بابت آن داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 33 مورخه 86/02/18 وپایانکار به شماره 59939 مورخه 89/02/12 وهمچنین بالمانع 
به شماره 651273 مورخه 97/07/03 میباشد.برابر درخواست ضمیمه شده مالک تقاضاي 
گرفتن پایانکار براي مغازه فوق را دارد.برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر 
مهندس حبیب هدي به مساحت 19.06 مترمربع داراي اضافه بنا به صورت بالکن تجاري به 
قدمت سال 98 میباشد(الزم به ذکر است که قسمتی از بالکن قید شده به صورت  باالبر به 
مساحت 0.46 مترمربع بوده وبه همین مساحت در همکف میباشد).برابر خط پروژه شماره 
845-397 مورخه 98/07/29 ضمیمه شده پالك فوق کال در مسیر خیابان قرار دارد. جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/08/21
 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,603,140,000(یک میلیارد و  ششصد و  سه میلیون و  یکصد و  چهل هزار )  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 190.85  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 4/99/11479 بدوي رشت - 
چمارسرا 
بیستون - 
خیابان 
 - داودي

4-2-10392-227-1-0-0 7

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/178 مورخه 1397/12/26 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر 16 واحد مسکونی به زیربناي کلی 2112.07 مترمربع صادر شده است. 
عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی بوده و تا این مرحله با توجه به بازدید به عمل آمده 

: و نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در همکف به سطح 25.37 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 41.37 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 41.37 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 41.37 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 41.37 مترمربع -5
مازاد بر تراکم به دلیل کاهش سطح راه پله وآسانسور و افزایش بناي مفید در طبقات اول -6
تا چهارم جمعا به سطح 10.32 مترمربع صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي گزارش می شود

با توجه به افزایش طول درب بیش از حد مجاز (مجموع 7 متر) و از آنجا که تغییري در  -7
پارك حاشیه صورت نگرفته است و افزایش طول درب منجر به تامین دو واحد پارکینگ 
اضافی شده است ، لذا 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي 

.گزارش می شود
با توجه به مرحله ساختمانی الزم است موقعیت فضاي سبز در نقشه هاي معماري نمایش 
داده شود. برابر ضوابط زمان صدور پروانه فضاي باز رعایت شده است. سطح اشغال بنا از 
57.99% در هنگام صدور پروانه به 64.26% افزایش یافته است.به سطح 35.21 مترمربع در 

.زیر شیروانی ، کاهش بنا نسبت به پروانه صادره دارد
ضمنا مغایرت هاي فوق تا این مرحله از عملیات ساختمانی گزارش شده و اعالم زیربناي 
نهایی و گزارش سایر تخلفات احتمالی در آینده پس از اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه 

/برداري مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام خواهد شد. /ع.ا
------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 
.4/99/11785-1399/02/27 می باشد

7

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، در خصوص طبقه مازاد راي بدوي مبنی بر جریمه، 

مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 600,852,000(ششصد میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید 

می گردد.

جریمه 71.53  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/10 4/99/11530 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-حم
یدیان-سوپ
ر باران

4-2-10237-16-1-0-0 8

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز بالکن راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,344,000

(یک میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 1.  4
 

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

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/111 مورخه 96/12/13 به صورت دو 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام یک باب مغازه به زیر بناي کلی 395.4 مترمربع که از بابت 
اضافه بنا در همکف به سطح 21.80 مترمربع وتوسعه بناي تجاري به سطح 44.65 مترمربع 
(به صورت تبدیل پیلوت به تجاري)و تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن تجاري به 
سطح 98.78 مترمربع و اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به سطح 33.65 مترمربع و اضافه 
بنا در زیر شیروانی به سطح 6.54 مترمربع ومازاد بر تراکم در زیر شیروانی به سطح 0.67 (به 
دلیل احداث انباري باالي 5 متر )و دو واحد کسري پارکینگ تجاري (یک واحد کسري 

پارکینگ در زمان صدور پروانه پرداخت نموده است)داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
4/97/7119 مورخه 97/08/29(که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف است)ومتعاقب آن 
داراي گواهی عدم خالف به شماره 651455 مورخه 98/07/16 به زیربناء 453.51 مترمربع 
میباشد.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده 

: ممهور به مهر نظام مهندسی داراي مابه تفاوت به شرح زیر است
به مساحت 71.53 مترمربع به صورت احداث یک طبقه مازاد به صورت یک واحد  -1

مسکونی
به مساحت  0.10 مترمربع تبدیل بناي مسکونی به بالکن تجاري(همزمان ساز) -2

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد-3
به مساحت 15.73 مترمربع داراي کاهش بنا به دلیل عدم اجراي انباري وراهرو آن در طبقه 
زیرشیروانی دارد.در پروانه صادره بدون آسانسور بوده وحالیه داراي آسانسور در همکف 
وطبقات است.متقاضی برابر درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار را دارد.مغازه 

فوق داراي فعالیت شغلی پارچه فروشی است.جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...98/08/14

8

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 273,375,000(دویست و  هفتاد 

و  سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 300  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 4/99/11598 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار نامجو 
- کوچه 
نظري - 
آموزشگاه 
علمی دکتر 
حسابی

4-3-10022-87-1-0-0 9

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان 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 در خصوص تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه  با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی 

نظریه شماره ش ر-229519 مورخ 98/12/17 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
به مبلغ 4.800.000.000ریال 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 960,000,000(نهصد و  شصت میلیون ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 516.62 70000  , 1350 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/02/01 4/99/11598 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار نامجو 
- کوچه 
نظري - 
آموزشگاه 
علمی دکتر 
حسابی

4-3-10022-87-1-0-0 9

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده  به استناد سند مالکیت موجود در پرونده بایگانی به صورت زمینی 
بمساحت 554.40 متر مربع داراي اعیان بصورت بصورت ساختمان احداثی 3 اشکوبه به 
انظمام زیرشیروانی به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک با زیربناي بمساحت 
514.99 مترمربع با اسکلت آجري با قدمت تقریبی در سال 1350 که حالیه تماما بصورت 
آموزشگاه دکتر حسابی و دبیرستان نیکان داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 5 * 0.5 متر مربع 
از نوع فلزي  و تابلوي تبلیغاتی دیگر بمساحت 5 * 0.8 متر مربع از نوع فلزي و تابلوي 
تبلیغاتی به ابعاد 1 * 0.8 متر مربع از نوع فلزي پرچمی و تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 1 متر 
مربع از نوع فلزي پرچمی در حال بهره برداري میباشد. از بابت اعیانات بالمانعی ارائه نگردید 

: . لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
احداث بناي مسکونی خالف ساز و خارج تراکم از بابت احداث بناي مسکونی در پهنه  -1

 آموزشی تثبیت شده بمساحت 514.99 متر مربع
تبدیل مسکونی به آموزشی به مساحت 514.99 متر مربع -2

با توجه به تامین یکواحد پارکینگ ، داراي 12 واحد کسري پارکینگ آموزشی به استناد -3
.ضوابط قدیم میباشد

به استناد خط پروژه بشماره 2749-1397/04/10 بمساحت 1.63 مترمربع از پالك بازدید 
شده در تعریض کوچه 8 متري در حد جنوبی قرار دارد. مراتب جهت صدور دسترات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
---------------------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9544-1398/06/31 و  تصمیم 
کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/10512-1398/09/04 مکان بازدید شده بصورت ساختمان 
مسکونی با قدمت حدودا در سال 1350 در پهنه آموزشی احداث شده و بعد از آن ، از تاریخ 
1393 تا کنون بصورت آموزشی در حال بهره برداري میباشد. بنابراین با توجه به احداث 
بناي مسکونی در پهنه آموزشی تماما خارج تراکم میباشد. لذا  در صورت تراکم گیري در 

پهنه موجود در طرح تفضیلی ، به مساحت 74.47 متر مربع خارح تراکم و بمساحت 443.52
. متر مربع داخل تراکم خواهد بود

در زمان وقوع تخلف در طرح تفضیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته 
.است

9

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان 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 نامه شهرداري به شماره ش ر-2596-98/01/18،در ردیف یک راي 
تجدیدنظر شماره 4/98/11287 مورخ 98/11/30، ضریب k از 2 به 0.1 و در ردیف دو 

مساحت تخلف از 424.44 به 213.83 مترمربع و مبلغ جریمه در این ردیف از 
2،631،528،000 ریال به 1،325،746،000 ریال و مبلغ کل جریمه از 2،851،817،100 
ریال به 1،546،035،100 ریال اصالح می گردد. این راي جزء الینفک راي شماره 
4/98/11287 مورخ 98/11/30 بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري 

ممنوع است.

سایر 453.44  0
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 4/99/11603 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

دروازه -
الکان - 
--دالور

4-3-10328-2-1-0-0 10

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکباب ساختمان به صورت سه طبقه بر روي پیلوت بدون مجوز بر 
روي عرصه داراي خط عادي که مساحت عرصه آن باستناد نقشه برداري ارائه شده 131.57 
مترمربع اعالم شده است.داراي اعیان بدون مجوز به صورت یکباب ساختمان به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 424.44 مترمربع با قدمت سال 93 

: می باشد که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
 داخل تراکم به سطح 210.61 مترمربع -1

 خارج از تراکم به سطح 213.83 مترمربع-2
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -3

باستناد خط پروژه 1338-98/04/22 (عالوه بر عقب نشینی صورت گرفته توسط مالک) به 
سطح 1 مترمربع از اعیان هر طبقه نیز در تعریض کوچه 8 متري حد شمال قرار دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 4,218,750(چهار میلیون و  دویست و  هجده هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

112500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/09 4/99/11615 تجدید 
نظر

رشت-بلوار 
شهید 
افتخاري-رو
بروي 

دخانیات-خ
یابن 

توحید-باالت
ر از 50 
متري-توحی

د7

4-1-10780-7-1-0-0 11

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و  نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستري مبنی بر تایید استحکام بنا که بشماره ش ر-221809 مورخ 1398.12.01 
ثبت 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 
78.66 متر مربع بمبلغ 884,925(هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  نهصد و  بیست و 

 پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 78.66  0.1
 

112500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 4/99/11615 تجدید 
نظر

رشت-بلوار 
شهید 
افتخاري-رو
بروي 

دخانیات-خ
یابن 

توحید-باالت
ر از 50 
متري-توحی

د7

4-1-10780-7-1-0-0 11

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

10  0
 

112500  , 1376 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 
249.85 مترمربع (مطابق سند) داراي اعیان فاقد سوابق به صورت ساختمان ویالیی 

مسکونی با مصالح بلوك سیمانی با قدمت حدود سال 1376 به زیربناي کلی 78.66 مترمربع 
می باشد که کل این مقدار داخل تراکم است. یک واحد کسري پارکینگ دارد. به استناد خط 
پروژه شماره 1044 مورخه 98/07/16 (مسند به نامه شماره 24/98/904/16719 مورخه 
1398/07/14 صادره از شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن) به مساحت تقریبی 10 مترمربع 
از پالك فوق در تعریض کوچه 8 متري قرار می گیرد. بر اساس همین خط پروژه ملک در 
حریم نهر یا برکه قرار نگرفته است. در زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی بوده و در طرح 

/تفصیلی جاري نیز در پهنه مسکونی قرار دارد. /ع.ا
ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 

نشینی
37.8  0

 
3100000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی 1399/02/01 4/99/11626 بدوي رشت - 

بلوار 
افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 
17 - بن 
بست عابدي

 ( 18)-

4-1-10523-105-1-0-0 12

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت 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 2032 مورخ 99/1/17 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و اصول بهداشتی 

ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 193,812,000(یکصد و  نود و  سه میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار 
) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 62.52  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 4/99/11626 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 
17 - بن 
بست عابدي

 ( 18)-

4-1-10523-105-1-0-0 12

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 2032 مورخ 99/1/17 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و اصول بهداشتی 

ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 11,184,800(یازده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار و  

هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 36.08  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان 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 نسقی به مساحت 76.9 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف 
متقاضی) بدون مجوز یک باب ساختمان دو اشکوبه در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 
98.6 مترمربع  از جنس اسکلت بتن آرمه و با  قدمت سال 96 ( به استناد فیش برق ) به 

: شرح ذیل در حال احداث میباشد
طبقه همکف به سطح 47.85 متر مربع  به صورت 1 واحد مسکونی و 2.9 متر مربع به -1

صورت سرویس بهداشتی
.طبقه اول به مساحت 47.85 متر مربع و به صورت 1 واحد مسکونی-2

داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  میباشد.به استناد خط پروژه شماره 2171 مورخ 
98/8/06 به سطح 25.8 متر مربع از عرصه و به سطح تقریبی 6 متر مربع از اعیان هر طبقه 
در تعریض قرار دارد.از اعیانات به سطح 36.08 مترمربع داخل تراکم و به سطح 62.52 متر 
مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی 

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

12

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

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه مزبور به شماره ش ر-218895 مورخ 98/11/28 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مبنی بر رعایت اصول فنی، شهرسازي و بهداشتی، در خصوص تبدیل 
همکف به سوئیت  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 

456,220,800(چهارصد و  پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  بیست هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 45.26  3
 

3360000  , 1398 تبدیل پیلوت به مسکونی 1399/02/01 4/99/11653 رسیگی 
 مجدد

-
منظریه-آزا
دي-ك 
حسین آزاد

4-3-10104-19-1-0-0 13

در خصوص سایر تخلفات با عنایت به صدور راي تجدیدنظر و عدم نقض آن در راي 
دیوان، این کمیسیون با تکلیفی مواجه نمی باشد.

سایر 25.78  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخه 96/11/04 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت +انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به زیربناء  798.15 مترمربع بوده وبعد 
از آن در مرحله اجراي فونداسیون داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 25.49 مترمربع 
نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 4/97/6546 مورخه 
97/06/06 مبنی بر جریمه بوده (که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف میباشد)ومتعاقب 
آن داراي گواهی عدم خالف به شماره 647181 مورخه 97/06/25 به زیربناء 823.64 
مترمربع دریافت نموده ومجددا از بابت اضافه بنا در طبقات 1و2و3و4 به مساحت 134.64 
مترمربع (هر طبقه به مساحت  33.66 مترمربع)و اضافه بنا  به صورت یک طبقه مازاد به 
مساحت 172.66 مترمربع و به مساحت 5.64  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش 
زیربناي راه پله وتبدیل آن به بناي مفید در طبقات وبه مساحت 14 مترمربع عدم رعایت 
فضاي سبز وبه مساحت 16.50 مترمربع عدم رعایت فضاي باز وهمچنین افزایش تعداد واحد 
هاي مسکونی از 4 به 5 داراي راي کمیسیون ماده صد 4/97/7186 مورخه 97/08/15(که 
نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف میباشد) ومجددا داراي گواهی عدم خالفی به شماره 

.651373 مورخه 97/11/08 به زیربناء 1129.76 مترمربع میباشد
حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده وکروکی نقشه برداري ضمیمه شده داراي مابه تفاوت به 

: شرح زیر میباشد
احداث سوئیت در همکف به مساحت  45.26 مترمربع(به مساحت 18.99 مترمربع از آن  -1
به صورت احداثی در حیاط خلوت وبه مساحت 26.27 مترمربع به صورت تبدیل پیلوت به 

مسکونی است)
به مساحت 5.87 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در طبقه -2

زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)
به مساحت 19.73 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل تبدیل زیربناء راه پله به بناي مفید -3

در همکف وطبقات
به مساحت 0.18 مترمربع داراي اضافه بناي همزمان ساز در همکف وطبقات-4

به مساحت 33 مترمربع داراي کسري فضاي سبز وبه مساحت 42.15 مترمربع داراي -5
.کسري فضاي باز است

به مساحت 2.56 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی بوده وهمچنین راه پله 
وآسانسور در طبقه زیرشیروانی به بام به مساحت 23 مترمربع اجرا نشده است.فعال برابر 
نقشه هاي ارائه شده رعایت پارکینگ میگردد.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 

13
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نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت. جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/04/01

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 232288 مورخ 

98/12/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
167,938,750(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  

هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 158.06  1.25
 

850000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/01 4/99/11664 بدوي جاده -
الکان--بن 
بست 
سمیعی

4-3-10151-50-1-0-0 14

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

5  0
 

850000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 201.51 
مترمربع (مطابق سند تفکیکی) مشتمل بر اعیان به صورت ساختمان ویالیی دوبلکس می 
باشد. از بابت اعیان به صورت یک اشکوبه به زیربناي 86 مترمربع داراي بالمانع شماره 
2/33/26031-80/10/25 بوده و پس از آن در سال 90 اقدام به توسعه بنا به شرح زیر نموده 

 : است
.توسعه بنا در همکف به سطح 100.67 مترمربع -1

.احداث بنا در نیم طبقه به سطح 57.39 مترمربع -2
فاقد حیاط خلوت سراسري است لکن برابر وضع موجود و نقشه هاي معماري ارایه شده فاقد 
اشرافیت می باشد. (هر دو تراس محصور شده است) . در زمان وقوع تخلف در کاربري 
مسکونی بوده و در حال حاضر نیز در پهنه مسکونی واقع است. به استناد خط پروژه شماره 
1606 مستند به بند 1 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخه 96/07/02 و بند 4 صورتجلسه 
کمیسیون ماده 5 مورخه 97/08/15 به سطح تقریبی 5 مترمربع از عرصه وضع موجود در 

/تعریض قرار دارد. /ع.ا

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

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 30532 مورخ 98.02.30 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها ضمن نقض راي بدوي راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

9,000,000(نه میلیون )  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 50  0.1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 4/99/11665 تجدید 
نظر

رشت-بلوار 
شهداي 
گمنام-کوچ
ه 

نهم-انتهاي 
فرعی سوم

4-1-10607-131-1-0-0 15

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

مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه روي کرسی مشتمل 
بر یک واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 50 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 90مترمربع (به استناد قولنامه عادي ارائه 
شده از سوي متقاضی) احداث گردیده است. ساختمان در حال بهره برداري است. قدمت 
احداث بنا سال 1396 تخمین زده می شود. کل بناي احداثی در حد تراکم می باشد. یک 
واحد کسري پارکینگ دارد. بنا بر اظهارنظر کارشناس خط پروژه با توجه به عدم شکل گیري 
معابر، نبود شبکه در طرح تفصیلی و همچنین نبود اسناد مالکیت، تهیه خط پروژه امکان 
پذیر نمی باشد. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی  را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ220,038,000(دویست و  بیست 

میلیون و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 40.56  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 4/99/11667 بدوي بلوار -
شهداي 
گمنام-کوچ
ه خوش 
مسلک-بن 

بست 8
 متري

4-2-10392-75-1-0-0 16
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/98/31 مورخه 98/04/10 به صورت 2  
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناء 249.10 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه 

:  برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  13.53 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 13.53   مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  13.53  مترمربع-3

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  72.13 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
85.59 درصد بوده که به مقدار 13.46 درصد افزایش یافته است. رعایت فضاي سبز شده 
است ولی به مساحت 13.52 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  
کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 
بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.به مساحت 2.17 مترمربع 
داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 
مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم 

خالف  را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/12/05

16

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 851,136,000(هشتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  سی و  

شش هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 68.64  4
 

3100000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1399/02/01 4/99/11668 بدوي دروازه -
الکان--جن
ب کوچه 
یوسفی

4-3-10227-24-1-0-0 17

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 465,000,000(چهارصد و  شصت و 
 پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/98/40 مورخ 98/04/25 به صورت 2
 باب مغازه بانضمام بالکن به زیربناي کلی 177.67 مترمربع صادر گردیده است.عملیات 
ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه 

:به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف و با پوشش 100% به مساحت 39.3 مترمربع به صورت احداث -1

.واحد تجاري
مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 16.2 متر مربع به صورت تبدیل پیلوت به واحد -2

.تجاري
.اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 13.14 متر مربع-3

.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-4
میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 73.03% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 
100% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 6.7 متر مربع میباشد 
که رعایت گردیده است.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگرموکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

17

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن و با 
عنایت به اخذ رضایت نامه از مالکین مشاع به شماره 7794 مورخ 99/01/30 ، ضمن 
نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 20,529,000(بیست میلیون و  پانصد 

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

جریمه 6.9  1.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 4/99/11671 تجدید 
نظر

-
یخسازي-خ 
کوچکی-بن 

بست 10
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:49زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي به شماره 70 مورخه 96/10/17 به صورت  
3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به زیربناء 915.85 مترمربع  بوده ومتعاقب آن داراي 
پروانه دوم به شماره 64691 مورخه 96/12/21 به صورت فاقد خالف گزارش دریافت نموده 
است.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وبرابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 

: نظام مهندسی داراي تخلف به شرح زیر میباشد
به مساحت 3.60 مترمربع اضافه بنا به صورت احداث سایه بان متصل به اعیان به جهت  -1

 استفاده پارکینگ
به مساحت 3.30 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در -2

 طبقات
در ضمن رعایت پارکینگ براي 6 واحد مسکونی میگردد و در صورت تایید بارانداز یک واحد 
پارکینگ مازاد مورد قبول قرار میگیرد.در ضمن در طبقه زیرشیروانی به مساحت  13.62 
مترمربع داراي کاهش بنا میباشد.پارکینگ شماره 2 با انباري شماره 5 وهمچنین پارکینگ 
شماره 3 با انباري شماره 6 میبایست به صورت یک جا مورد معامله قرار گیرد(به دلیل عدم 
رعایت حد فاصل 0.50 متر در جلوي انباري).پروانه ساختمانی فاقد عقب نشینی صادر شده 

است.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/11
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 6 با توجه به تأمین پارکینگ 
ضمن نقض راي بدوي، راي به ابقا واحدها صادر می شود.

ردتخلف 3  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/10 4/99/11708 تجدید 
نظر

کوي -
نبوي-10 
متري 

نیروگاه-بس
تانی

4-3-10369-6-1-0-0 19

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و بازدید انجام شده و با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات سوم، هر یک به مساحت 39.32 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 13.81 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,724,587,200(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و 
 هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 171.09  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/150 مورخه 97/12/16 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی+انباري زیرشیروانی به زیربناء  599.85 مترمربع  
بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف طبقه سوم بوده وموارد 
خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر 

:  مهندس حامد صفائی به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  39.32 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 39.32   مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  39.32  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 39.32   مترمربع 4

به مساحت  13.81 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید

به مساحت 0.90 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است .به مساحت 6.13 
مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 71 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.سطح 
اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 71.05 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
91.60 درصد بوده که به مقدار  20.55 درصد افزایش یافته است.تعداد واحد ها از 3 به 6 
واحد مسکونی افزایش یافته وفعال کسري پارکینگ ندارد.با توجه به عدم اجراي  کف سازي 
همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت 
عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 

.قابل بررسی قرار خواهد گرفت
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالفی  را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/05/13
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