
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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی ، 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 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 3,429,148,800(سه میلیارد و  چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  چهل 
و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 510.29  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/07 5/99/5607 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بدون مجوز ساختمان دو طبقه روي کرسی مشتمل بر دو واحد 

مسکونی و یک باب مغازه با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-165394 مورخ 97/08/28 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد و ضمن نقض راي بدوي، بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,390,725(یک میلیون و  سیصد و  نود هزار و  هفتصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر 
و اعالم می نماید.

جریمه 123.62  0.1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 5/99/7930 تجدید 
نظر

خیابان 
باهنر - 
خیابان 
فرجام - بن 
 بست دوم

5-1-10070-34-1-0-0 2

در خصوص خارج از تراکم  ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

7,596,562(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار و  پانصد و  شصت و  دو)  ریال 
صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 54.02  1.25
 

112500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک باب مغازه با توجه به تعیین ارزش سرقفلی طی نظریه کارشناسی 
مذکور و نظریه کارشناسی شماره ش ر-11555 مورخ 99/02/06 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز، به مبلغ 300،000،000 ریال، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 
ماده قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 20  0
 

650000  , 1390 احداث مغازه بدون مجوز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,812,500(دو میلیون و  

هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  1
 

112500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

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

رعایت عقب 
نشینی

15.31  0
 

112500  , 1377 عدم رعایت عقب نشینی

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 برابراخطاریه پلیس جلوگیري ازتخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز 
نسبت به احداث بنا برروي زمین نسقی باعرصه 87/52مترمربع بامصالح بلوکی بصورت دو 
طبقه بر روي کف کرسی باقدمت حدودآ20سال(به استنادفیش برق ارائه شده از سوي مالک) 

/...به شرح ذیل اقدام نموده است
همکف بمساحت 87/52مترمربع  شامل سوئیت مسکونی باراه دسترسی مجزا بمساحت -1
51/42مترمربع وراه پله وراهرو بمساحت 16/1مترمربع به انضمام یک باب مغازه تجاري 
بمساحت 20مترمربع با(قدمت1390/10/01به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) کآل 

/...خارج ازتراکم
طبقه اول یک واحد مسکونی بمساحت 90/12مترمربع که ازاین مقداربمساحت2-2/60

.مترمربع بصورت کنسول روبه شارع عام میباشد
.داراي یک واحدکسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

/...داخل تراکم بمساحت123/62مترمربع.../خارج ازتراکم بمساحت51/42مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی درکاربري مسکونی قراردارد....برابرتصمیم کمسیون بشماره 

راي5/97/7068مورخه1397/12/20وتصمیم کمسیون بشماره5/98/7229
مورخه1398/06/06مورد بررسی قرار گرفته است....برابر تصمیم کمسیون به 

شماره5/98/7930مورخه1398/10/11مورد بررسی وموارد فوق ذکر لحاظ گردید....مقادیر 
فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده ازسوي مالک لحاظ گردیده است....ضمنآ برابر خط 
پروژه شماره511 حدودآبمتراژ15/31داراي عقب نشینی ازاعیان میباشد. مراتب جهت اقدام 

/مقتضی تقدیم میگردد...ش

2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و تراکم اعطایی با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 729,120,000(هفتصد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد 
و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 217  1
 

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

1399/02/07 5/99/8143 بدوي ج تهران - 
زمینهاي 
جانبازان

5-1-10264-26-1-0-0 3

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت  داراي پروانه  
احداث بنا  شماره 5/97/51  در تاریخ 1397/05/16 می باشد...که گزارش خالف بر اساس 
نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح ذیل تقدیم می 

:گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 25.91 متر مربع.1

تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 29.29 مترمربع.2
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 24.43 متر مربع.3

تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 7.20 متر مربع.4
مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 159.46 متر مربع.5

ساختمان احداثی داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد... ضمنا در وضع موجود 
انباري در زیر شیروانی اجرا نشده  که بعد از پایان سربندي و در زمان پایانکار هرگونه 

مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري 
#قابل بررسی خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا همزمان ساز در نیم طبقه به مساحت 8.47 مترمربع و اضافه بناي 
طبقه اول به مساحت 0.61 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  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,724,000(دو میلیون و  هفتصد 

و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 9.08  2
 

150000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 5/99/8362 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
کریم پور

5-1-10161-24-1-0-0 4

در خصوص تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري (همزمان ساز ) ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,315,000(سه میلیون و  سیصد و  پانزده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.97  2
 

150000  , 1374 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند مالکیت به صورت ششدانگ یک بابخانه 
دو اشکوبه که تحتانی مغازه و فوقانی مسکونی است به مساحت 48.30 مترمربع می باشد . از 
بابت ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 23 مورخه 1374/02/17 به صورت 
یک واحد مسکونی بر روي پارکینگ با زیربناي کل 75.36 مترمربع می باشد . داراي اصالح 
پروانه به شماره فیش 16311 مورخه 1376/06/04 با زیربناي کل 105.36 مترمربع شامل 
همکف به صورت پارکینگ به مساحت 37.68 مترمربع و طبقه اول به صورت یک واحد 
مسکونی به مساحت 37.68 مترمربع و نیم طبقه به مساحت 30 مترمربع می باشد که به 
استناد رأي کمیسیون ماده صد شماره 599 مورخه 1375/02/11 صادر شده است . پس از آن 
داراي گواهی عدم خالف به شماره درخواست 23961 مورخه 1374/11/23 و داراي گواهی 
پایانکار به شماره 12679 مورخه 1379/05/29 با زیربناي کل 67.68 مترمربع به صورت 
پارکینگ و انباري و یک واحد مسکونی می باشد . ( با توجه به بررسی پرونده به نظر می 
رسد که در پایانکار صادره ، مساحت طبقه اول به اشتباه ذکر نشده است ) . حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی و مقایسه آن 
با اصالح پروانه صادره و بررسی پرونده فنی متقاضی ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته به 

: شرح زیر گزارش می گردد
 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري در همکف به مساحت 1.97 مترمربع - 1

احداث بنا در نیم طبقه اول به مساحت 8.47 مترمربع به صورت راه پله و سریس  - 2
. بهداشتی

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.61 مترمربع - 3
الزم به ذکر است که اضافه بناي فوق به صورت همزمانساز و به تاریخ 1374/02/17 می باشد 
.مساحت کل بنا در طبقه همکف به میزان 0.21 مترمربع کاهش یافته . همچنین مساحت بنا 
در زیر شیروانی به میزان 6.61 مترمربع کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 511 به 
مساحت حدود 0.53 مترمربع از اعیان همکف و به مساحت حدود 4.76 مترمربع از اعیان 
طبقه اول در تعریض معبر واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار 
#ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گرددن

4

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 گزارش شهرداري منطقه 5 رشت به طرفیت آقاي احمد جعفري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.50 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات ( هر طبقه ) به مساحت 7.18 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید در هرطبقه به مساحت 2.26 مترمربع ، و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 

ساختمانی بمساحت 66.26 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 495,225,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 106.5  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/09 5/99/8388 بدوي ج الکان 
-زمینهاي 
تعاون سپاه

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

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

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

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

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

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

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-98/11/08

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 27.29 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 
جمعاً به مساحت 130.75مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 22.87 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 1,229,155,200(یک میلیارد و  دویست و  بیست و  نه 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 182.91  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/01 5/99/8464 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
فرهاد

5-1-10151-118-1-0-0 6

در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 250,404,000(دویست و  

پنجاه میلیون و  چهارصد و  چهار هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 149.05  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 96 در تاریخ 96/12/28 با زیربناي کل 886.44 مترمربع  می باشد...که 
گزارش خالف براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس علی انصار به  شرح ذیل تقدیم 

:می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 27.29 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 130.75 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 149.05 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مسکونی به مساحت 2 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در هفت واحد مسکونی 
بوده  و در زمان اجرا به صورت 8 واحد مسکونی اجرا گردیده است ...در نقشه هاي زمان  
پروانه به مساحت 6.48 مترمربع در طبقات اول تا سوم  در ضلع غربی به سمت حیاط خلوت 
اقدام به کاهش زیربنا با تغییر پالن نموده است...کسري پارکینگ ندارد ... ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود  و در زمان پایانکار هرگونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد. /ر

6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.07 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول و 
دوم جمعاً به مساحت 85.46 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
به مساحت 0.14 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 10.4 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
915,042,500(نهصد و  پانزده میلیون و  چهل و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 118.07  2.5
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/02/01 5/99/8469 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
خیابان بهار 
- فرعی اول

5-1-10204-29-1-0-0 7

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/113  در تاریخ 1398/05/07 با زیربناي کل 438.08 مترمربع می باشد...که 
گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.07 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  به مساحت 85.46 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 0.14متر مربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 10.40 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در چهار واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد...انباري احداثی زیرشیروانی به مساحت 2.89 مترمربع 
از حد مجاز 5 مترمربعی بیشتر بوده و مشمول عوارض درآمدي می باشد...برابر خط پروژه 
شماره 511 عقب نشینی ندارد ، ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت و ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري  قابل بررسی مجدد خواهد بود...مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

7

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک طبقه روي همکف 
مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء 
جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-226634 
مورخ 98/12/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
5,524,605(پنج میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  ششصد و  پنج)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 181.88  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/10 5/99/8515 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
فرجام

5-1-10137-136-1-0-0 8

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

رعایت عقب 
نشینی

15.61  0
 

303750  , 1381 عدم رعایت عقب نشینی

 در خصوص یک باب مغازه با توجه به نظریه کارشناسی مذکور و تعیین ارزش سرقفلی 
به مبلغ 50،000،000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,000,000(ده میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 13.79  0
 

303750  , 1381 احداث مغازه بدون مجوز

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري 
به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار )  

ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 50  2
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/10 5/99/8515 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
فرجام

5-1-10137-136-1-0-0 8

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 19,148,400(نوزده 
میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 31.52  2
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده ازسوي مالک بصورت ششدانگ سند مفروزي یکباب خانه بمساحت131/40

مترمربع میباشد....حالیه مالک بدون مجوز نسبت به افزایش بنا بانوع اسکلت بتونی ومصالح 
/.... بلوکی  به شرح ذیل اقدام نموده است

همکف  بمساحت106/70مترمربع شامل یک باب مغازه تجاري بمساحت13/79مترمربع کآل -1
خارج از تراکم به انضمام راهرو و پارکینگ بمساحت 24/75مترمربع  ویک واحدوراه پله 
/...مسکونی بمساحت68/16مترمربع باقدمت 17سال(به استناد سندمالکیت)

/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 106/70مترمربع باقدمت17سال-2
/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی ویک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت181/88مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت31/52مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
15/61مترمربع داراي عقب نشینی بوده که از این مقدار حدودآ بمساحت 1/20مترمربع از 
اعیان میباشد.....الزم بذکر بوده مقادیرفوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
ممهوربه مهرمهندس رضا صمیمی شارمی بشماره نظام  00132-600-11 لحاظ گردیده 

/است.../.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 6717 مورخ 99/1/27 
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 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
49,874,400(چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 47.22  0.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 5/99/8542 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
خیابان پیام 
نور انتهاي 
شهرك 
سپیدرود 
خیابان گلها 
 فرعی سوم

5-1-10350-8-1-0-0 9

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 

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

جریمه 25  1
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
مهندس کامبیز هاللی به صورت یک قطعه زمین نسقی و محصور به مساحت 99.76 مترمربع 
مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی ویالیی و بارانداز در حیاط که بدون اخذ مجوز احداث 
شده اند . قدمت بنا سال 1396 و عملیات ساختمانی در مرحله بهر برداري می باشد . 

: تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز به مساحت 25.20 مترمربع با اسکلت بلوك سیمانی به صورت  - 1

. یک واحد مسکونی ویالیی
 . احداث بناي بارانداز در حیاط به مساحت 22.02 مترمربع با اسکلت فلزي - 2

. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 3
کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشد . ملک در محدوده فاقد کاربري واقع شده و 
تهیه خط پروژه به منظور تعیین میزان عقب نشینی احتمالی امکانپذیر نمی باشد . مراتب 

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
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 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 15,297,188(پانزده میلیون و  

دویست و  نود و  هفت هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 38.85  1.75
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/08 5/99/8578 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- کوچه 6
متري

5-1-10101-19-1-0-0 10

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان 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 سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 9107 مورخ 99/2/1 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و اصول بهداشتی ساختمان 
، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,392,525(یک میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار و  پانصد و  
بیست و  پنج)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 61.89  0.1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/08 5/99/8578 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- کوچه 6
متري

5-1-10101-19-1-0-0 10

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

9.07  0
 

225000  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1  برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
5,625,000(پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

225000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 55/16مترمربع بصورت دو 

واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت( 1378/07/11
/...به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) به شرح ذیل اقدام نموده است

/... همکف به مساحت 53/37مترمربع شامل یک واحد مسکونی-1
/... طبقه به مساحت 47/37مترمربع شامل یک واحد مسکونی-2

/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  بمساحت61.89مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت37.85مترمربع-4

برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
9/07مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد....مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه 
شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس حامد شرف دینی لحاظ گردیده است...ضمنا داراي 
رآي بدوي به شماره5/98/7987مورخه1398/08/25حکم به قلع بنا میباشد....مراتب جهت 

/هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:44زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100




