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

شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 اضافه بنا به مساحت 43.33 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 26,322,975(بیست و  

شش میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار و  نهصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 43.33 �2
�

303750  , 1380 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/01 1/99/34089 بدوي قلی پور 
بعداز پمب 

بنزین 
صادقی نژاد 

کوچه 
 چهارم

1-2-10756-43-1-0-0 1

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض  
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.18 �0
�

303750  , 1380 ÊÀÌ�¿�\¬��dËZ���¹|�

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی نسقی شماره    323      
مورخه       1379/6/2       می باشد که بصورت دوبلکس  در یک   واحد مسکونی بازیربناي 

 کل 94/5 مترمربع
با عرصه 128 مترمربع صادرگردیده ومتعاقب آن سند مالکیت با عرصع 125/6 مترمربع 

درسال 1389 دریافت نموده    عملیات ساختمانی  باتمام رسیده وتاکنون تمدید نگردیده 
وفاقد اعتبار می باشد

و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بناي مازاد برتراکم بسطح 43/33 مترمربع می  
باشد رعایت یکواحد پارکینگ کردیده .وبا عنایت به وضع موجود برابر خط پروژه شماره 12  

 مورخه 98/11/8
کوچه بصورت 8 متري وبسطح 1/18  مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  برروي 
آن می باشد .  حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 

  . میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و از 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم، هر طبقه  به مساحت 40.47 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 235.37 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 4,412,217,600(چهار میلیارد و  چهارصد و  دوازده میلیون و  

دویست و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 437.72 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/10 1/99/34166 تجدید 
نظر

بلوار گلسار  
104  گل 

مینا

1-1-10374-590-1-0-0 2

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 380 مورخ 
97/12/12 به صورت 4  طبقه روي پیلوت شامل 8  واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی  
کالً با زیر بناي  1064 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

آجرچینی طبقات اول تا سوم و فاقد  سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز66.95% ---------- مورد استفاده 79.87 -
اضافه بنا در همکف به سطح 40.47 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 161.88 مترمربع ( هر طبقه  40.47  -
مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 235.37 مترمربع و بصورت دو واحد مسکونی -
 توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به افزایش تعداد انباري ها بسطح 2.63 مترمربع -

با توجه به افزایش تعداد واحد ها از 8 به 10 واحد تعداد 10 پارکینگ تامین شده که از این  -
تعداد دوباب کسري پارکینگ تزاحمی درآمدي می باشد و در صورت اجراي درب ها طبق 

نقشه پیوست ، برابر ضوابط جاري و با توجه  به افزایش عرض درب ها در حد غرب یک باب 
. کسري پارکینگ تزاحمی درآمدي دیگر دارد

. رعایت درز انقطاع گردیده است -
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
داراي سابقه شکایت همسایه مجاور مبنی بر نفوذ رطوبت و طبله شدن دیوار واحد ها و 

. کاهش نورگیري می باشد
*****************

پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده که در آن توسعه ي بنا در 
 . زیرشیروانی بسطح 2.63 مترمربع از قلم افتاده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

2

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم طبقه اول راي به جریمه به مبلغ629,395,200(ششصد و  بیست و  نه 

میلیون و  سیصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 62.44 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/06 1/99/34179 تجدید 
نظر

گلسار  
بلوارسمیه 

 خ133

1-1-10083-15-1-0-0 3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/556 مورخ 1397/12/29و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

353179 مورخ 1398/05/10 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی به همراه زیرزمین با 
زیر بناي کل 1903.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 

ستونهاي طبقه اول بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 70.58 مترمربع که از بابت ان داراي راي مورخ 98/7/14  -
.کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي بوده که پرداخت گردیده است

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 62.44 مترمربع -
.زیرزمین در اجرا حذف شده است

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% ...................... مورد استفاده 81.78

.در خصوص اضافه بنا داراي سوابق شکوائیه همسایه می باشد 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 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 186,547,200(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  

پانصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال تأیید می گردد .

جریمه 13.88 �4
�

3360000  , 1398 ��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯��{�º¯Y�e

1399/02/06 1/99/34211 تجدید 
نظر

حسین اباد  
منفرد 
 دوست

1-2-10273-11-1-0-0 4

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 251,193,600(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  

یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 24.92 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) 
ریال تأیید می گردد .

جریمه 25 �2
�

3360000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/02/06 1/99/34211 تجدید 
نظر

حسین اباد  
منفرد 
 دوست

1-2-10273-11-1-0-0 4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/472 مورخ 1397/12/27به صورت 2 طبقه در 2 واحد 

مسکونی برروي 4 باب مغازه داراي بالکن  با زیر بناي کل 678.66 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.84 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 5.15 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.68 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري به سطح 8.73 مترمربع -

تبدیل 2 باب انباري و راهرو در طبقه اول به یک واحد مسکونی به سطح 63.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 7.68 مترمربع ( هر طبقه 3.84 مترمربع ) -

 توسعه زیرشیروانی به میزان 5.72 متر مربع-
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 1.75 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
.افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ مسکونی گردیده است -

داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت 2 واحد کسري  -
.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه 75% ...................... مورد استفاده 75.06

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ،  نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
110,980,000(یکصد و  ده میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 17.9 �2
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/06 1/99/34224 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور خ کوي 
حسینی   

بعد از 
مسجد 

ابوالفضل 
نبش کوچه 

57

1-1-10699-4-1-0-0 5

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
59,482,800(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 191.88 �0.1
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�|u��{�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 590 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي سقف 

 دوم بصورت اسکلت بتنی و بدون مجوز احداث گردیده
و طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 117/18 متر مربع  همچنین زیربناي همکف 

.بمساحت 105/80 متر مربع و طبقه اول بمساحت 103/98 متر مربع میباشد
توضیح اینکه ارتفاع پیلوت حدوداs 4 متر (با قابلیت احداث تجاري) و

جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه 
توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 

.مورخ 1398/11/14 فاقد عقب نشینی میباشد
 %سطح اشغال مجاز 75%  -سطح اشغال موجود 90/28

بناي خارج از تراکم تا این مرحله 17/90 متر مربع - بناي داخل تراکم بمساحت 191/88 متر 
مربع

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 8,468,841,600(هشت میلیارد و  چهارصد و  
شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد)  ریال تأیید می 

گردد.

جریمه 881.57 �3
�

3360000  , 1397 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y 1399/02/01 1/99/34227 تجدید 
نظر

گلسار-  
 خیابان 120

1-1-10102-28-1-0-0 6
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1399/03/13تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 484 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه 

انباري در زیرشیروانی مجموعاs با زیربناي 1783/68 متر مربع صادر گردیده که عملیات 
.اجرایی در حد نازك کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 158/32 متر مربع (هر طبقه 79/16 متر مربع)-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 180/36 متر مربع (هر طبقه 60/12 متر مربع)-2
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 95/72 متر مربع-3

 احداث طبقه ششم بمساحت 353/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 56/73 متر مربع -توسعه راه پله به بام بمساحت -5

3/33 متر مربع
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 51/84 متر مربع بدلیل احداث 

.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
احداث راه پله به بام بمساحت 26/88 متر مربع-6

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/94 متر مربع و طبقات -8

5.4.3.2.1 بمساحت 6 متر مربع (هر طبقه 1/20 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف بمساحت -9

1/24 متر مربع
اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 350/05 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -10

اعطایی (تبصره 7)
.کسري پارکینگ ندارند

 %سطح اشغال مجاز 45% -سطح اشغال موجود 71/23
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

6
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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  در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 

بمبلغ 1,148,112,000(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  
دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 113.9 �3
�

3360000  , 1397 �¶yY{�ÄËZa�º¯Y�e�]�{Y�Z»�ÉZÀ]
��{��Ê¸Ì�¨e�s����Zn»�º¯Y�e

Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/06 1/99/34231 تجدید 
نظر

گلسار   
بلوار دیلمان 

پشت 
آموزشگاه 

متین

1-1-10245-173-1-0-0 7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  1/97/214     مورخه   
97/7/23    می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی   در 3   واحد مسکونی 

 بهمراه سایه بان جهت تامین پارکینگ
بازیربناي کل   553/85   مترمربع برابر نامه شماره 107962 مورخه 97/6/6 مبنی بر تایید  
جانمایی در صورت تعبیه پنجره مشرف به کوچه  با رعایت دو متر فاصله از پالك مجاور وبا 

تامین 70% فضاي باز در یک سمت   صادر
گردیده    عملیات ساختمانی درحد   نازك کاري    است وتا این مرحله برابر نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي
 .   افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  18/35مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات  اول الی سوم  بسطح  82/05مترمربع ( هرطبقه     -2
 27/35مترمربع )

کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/56 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -3
. برتراکم  وکاهش عرض راه پله به یکمتر

کاهش سطح راه پله در طبقات اول الی سوم بسطح 8/25 مترمربع ( هرطبقه 2/84  -4
. مترمربع ) وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم وکاهش عرض راه پله به یکمتر

 . افزایش بنا بصورت راهرو در زیرشیروانی بسطح 1/69  مترمربع  -5
باتوجه به افزایش بناي ذکر شده بسطح 26/36  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز   -5

دارند  . ضمناs سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 55%  مورد استفاده به کسر راه  پله 71/3
 %  وتراکم مجاز طبقات 165 % مورد

استفاده 212/76% . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 
  . تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت خانم صدیقه کاظمی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري بصورت احداث بالکن سراسري بمساحت 

33.13 مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 29.21  مترمربع پس از ارجاع به 
کارشناسی در خصوص بررسی استحکام و ایستایی بنا و و وصول نظریه کارشناسی 

مبنی بر تایید استحکام که بشماره 2124 مورخ 1399.1.17 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز گردیده با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

773,016,000(هفتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  شانزده هزار ) ریال  محکوم و اعالم 
میدارد.

جریمه 62.34 �4
�

3100000  , 1397 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/02/09 1/99/34244 تجدید 
نظر

گلسار 
خیابان 

استاد معین 
-روبه روي 
نبوت 44

1-1-10189-90-1-0-0 8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50 �2
�

3100000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/304  
مورخ 1397/10/16  بصورت  یکباب مغازه داراي بالکن با زیربناي 101.67 متر مربع  در یک  
واحد تجاري صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر نقشه برداري 

 ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم  بشرح ذیل می باشد
 کاهش  بنا در  همکف بسطح حدود 1.26متر مربع -1

  اضافه بنا بصورت احداث بالکن سراسري بسطح 33.13 متر مربع -2
احداث یک طبقه مازاد بسطح 29.21 متر مربع (با احتساب حفره راه پله جزء زیربنا )و با  -3

 اجراي راه پله داخلی دسترسی به بالکن اولیه
مجموع زیربناي تجاري اجرائی به کسرزیربناي  بالکن پروانه صادره 129.11 متر مربع می -4
باشد و با توجه به خریداري یک واحد پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه تعداد دو واحد 

 کسري پارکینگ تجاري دارند
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد 

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 1,291,416,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  یک میلیون و  
چهارصد و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 153.74 �2.5
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/09 1/99/34245 بدوي خ بیستون  
ك صفاري   

بن بست 
 چمن

1-2-10066-44-1-0-0 9
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 محتویات پرونده ،برابر نظریه 
کارشناسی شماره 231249 مورخ 1398.12.21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

مبنی بر تایید استحکام بنا ، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص طبقه مازاد  راي به جریمه به مبلغ 2,021,241,600(دو میلیارد و  بیست و  یک 

میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 200.52 �3
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/02/09 1/99/34245 بدوي خ بیستون  
ك صفاري   

بن بست 
 چمن

1-2-10066-44-1-0-0 9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 388 مورخ 
97/12/14به صورت 3طبقه روي پیلوت در 6واحد مسکونی  با زیربناي کل 712.81مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  60.51درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  81.04 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 37.13 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  37.13 مترمربع که جمعآ بسطح 111.39 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 200.52 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0/36 مترمربع که -
جمعآ بسطح 1.08 مترمربع
 عرض راه پله 2.75 متر-

 افزایش درانباري زیرشیروانی بمقدار4.14  مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

با توجه به جانمایی پارکینگ ها ورعایت پارکینگ حاشیه و افزایش تعداد درب پارکینیگ -
..داراي دو  واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق میگردد

افزایش تعداد واحد از شش واحد به 8واحد مسکونی  با توجه به احداث طبقه مازاد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 3 از ماده 

صد قانون شهرداریها اضافه بناي همزمانساز بصورت توسعه بنا و بالکن تجاري به 
مساحت 2/37 متر مربع مشارالیه را با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال 

وقوع تخلف جریمه بمبلغ 31,852,800(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو 
هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 2.37 �4
�

3360000  , 1396
 , 1397

��]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»��Ì£�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯��{�º¯Y�e

1399/02/01 1/99/34250 تجدید 
نظر

معلم 12 
متري بنده 

مسئول

1-2-10243-1-1-0-0 10

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 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري سه قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 75 �2
�

3360000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

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 شهردریها راي به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 2,124,864,000(دو میلیارد و  یکصد 
و  بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد.

جریمه 210.8 �3
�

3360000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفتکاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 171مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب 

مغازه و زیرزمین به انضمام انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 
523.35 مترمربع میباشد، از بابت sحذف زیرزمین به سطح 109 مترمربع، اضافه بنا در همکف 
به سطح 37.73 مترمربع به صورت پوشش کامل عرصه، تغییر اسکلت سازه از فلزي به بتن 
آرمه، عدم رعایت عرض حیاط خلوت در همکف، توسعه تجاري در همکف به سطح 33.65 
مترمربع و در بالکن تجاري به سطح 83.14 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري با 

توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد در زمان پروانه sداراي راي کمیسیون ماده صد و 
پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.دیوارچینی واحد تجاري و 

.واحدهاي مسکونی تکمیل نگردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا به شرح ذیل 

:می باشد
توسعه همزمانساز تجاري در همکف به سطح 0.46 مترمربع و بالکن تجاري به سطح 1.91 

 مترمربع
افزایش واحدهاي مسکونی از یک به سه واحد که بر این اساس 3 واحد کسري پارکینگ 

.دارد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 177.90 مترمربع (هر طبقه 59.30 مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول الی سوم به سطح 1.20 

مترمربع (هر طبقه 0.40 مترمربع)
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 31.70 مترمربع
-------------------------------

 برابر طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم زیاد و در طرح تفصیلی جدید در پهنه
s122- تجاري، اداري و خدماتی منطقه اي میباشد.طبق پروانه صادره جانمایی ملک به

.صورت برساز بوده که با پوشش کامل عرصه اجرا گردیده است
مراتب باتوجه به نامه به شماره ش ر-119944-1398 مورخ 98/07/07 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 1,806,235,200(یک میلیارد و  هشتصد و  شش میلیون و  
دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 179.19 �3
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/02/06 1/99/34258 تجدید 
نظر

علی آباد   
ك 

شهیدعطائ
ي

1-2-10218-9-1-0-0 11

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 3360000  , 1398 |uYÁ�{Y| e��ËY�§Y
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/336 مورخ 1397/11/14 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 997.83 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در 

مرحله ستونگذاري همکف بوده و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 29.51 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 
1398/05/08 می باشد و براي آن گواهی عدم خالف به شماره 350513 مورخ 1398/08/12 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 1.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 122.80 مترمربع ( هر طبقه 30.7 مترمربع  -
(

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 17.76 مترمربع  -
( هر طبقه 4.44 مترمربع )

 توسعه زیرشیروانی به سطح 33.48 متر مربع -
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 0.75 متر مربع بدلیل احداث 5 عدد 
انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

.است
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 0.36 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.6 متر مربع ( هر طبقه 0.9 

متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

افزایش تعداد واحد ها از 4 به 8 واحد -
با توجه به افزایش درب پارکینگی داراي دو واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت عوارض  -

.درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 75% ...................... سطح اشغال استفاده شده در همکف 
89.32%

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 842,822,400(هشتصد و  چهل و  دو میلیون و  

هشتصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 62.71 �4
�

3360000  , 1398 É�Zne�ÉZÀ]�Ä �Âe 1399/02/06 1/99/34264 تجدید 
نظر

خیابان پل 
بوسار - 
روبروي 

آزمایشگاه 
دکتر 

 آشتیانی

1-1-10314-20-1-0-0 12

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 3,891,340,800(سه میلیارد و  هشتصد و  نود و  

یک میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 388.11 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکلت که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 364  مورخ 1394/12/27 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین 
به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 14واحد مسکونی و 5 باب مغازه  بالکن دار و به مساحت 

کلی 2070.16 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات 
: به شرح زیر می باشد

  .بناي مازاد بر تراکم در زیرزمین به مساحت 52.65 مترمربع-1
بناي مازاد بر تراکم انباري  بیش از 5 متر مربع در طبقه زیر زمین به متراژ 2.89 متر مربع -2

 .
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 52.65 مترمربع-3
. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 6.42 مترمربع  -4

 بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 67.07 مترمربع -5
توسعه بالکن تجاري در طبقه اول ( نیم طبقه ) به مساحت 56.29 مترمربع ( با حتساب -6

حفره راه پله)
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 18.5 مترمربع -7
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 18.5 مترمربع -8
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم مساحت 64.8 مترمربع -9

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  مساحت  111.05 مترمربع  -10
با توجه به خرید 5 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و باتوجه به تامین 14 

.واحد پارکینگ مسکونی ، حالیه  فاقد کسري پارکینگ می باشد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65درصد  و سطح اشغال اجرائی 76.31 

.درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

699,375,600(ششصد و  نود و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 75.69 �2.75
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/06 1/99/34265 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم 15 

متري 
طالقانی 

کوچه 17 
   شهریور

1-2-10010-1-1-0-0 13

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 539 مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی ( طبقات 2 و 3 به صورت دوبلکس )  با زیر بناي کل 258.42 مترمربع صادر گردیده 
:است. الزم به توضیح است درمرحله سقف طبقه اول و از بابت

اضافه بنا در همکف به سطح 34.07 مترمربع-
 اضافه بنا درطبقه اول به سطح 34.07 مترمربع-

داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/12/21 مبنی بر جریمه نقدي بوده و اجراي 
.حکم نموده است

*********************************************
حال در ادامه کار و در مرحله اسکلت و سربندي و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 68.14 مترمربع ( هر طبقه 34.07 مترمربع ) -

توسعه زیر شیروانی به میزان 6.85 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 7.55  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که با توجه به اینکه به سطح 6.85 مترمربع در توسعه 
.بنا لحاظ شده ، مابه التفاوت به سطح 0.7 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  96.38
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال عیناً 
تایید میگردد .

جریمه 25 �2
�

3360000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/02/01 1/99/34266 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 

 بوستان 8

1-1-10477-11-1-0-0 14

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 1,343,966,400(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  سه میلیون و 
 نهصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 133.33 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/279مورخ 97/09/17 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 543.37 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 24.08 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.68 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 24.08 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 49.14 مترمربع ( هر طبقه 16.38 مترمربع) -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 21.20  -5

مترمربع (هر طبقه 5.30 مترمربع)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.92 مترمربع -6

افزایش واحدها از 2 به 4 واحد مسکونی که تا این مرحله یک واحد کسري پارکینگ  -7
.دارد

به سطح 3.23 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -8
.در زیرشیروانی دارد

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 70 درصد و سطح اشغال موجود (همکف) 86.89 درصد میباشد 

..داراي کسري فضاي باز به سطح 45.31 مترمربع میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 2,146,401,800(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  شش میلیون و  
چهارصد و  یک هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 347.83 �0
�

3100000  , 1394 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/02/03 1/99/34267 تجدید 
نظر

بلوار استاد 
معین 

پستک 
نبوت 36 

جنب سوپر 
مارکت 
مرتضی

1-1-10501-3-1-0-0 15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه  شده یکباب سا ختمان درحال احداث عملیات ساختمانی در حد اجراي 
سقف سوم سربندي اجرا نشده که بدون مجوز و خالفساز در حال احداث است برابر نقشه 

برداري ارائه شده  داراي عرصه بمساحت 78.51 متر مربع با 100% پوشش ینا  همکف یکباب 
مغازه بمساحت 47.77 متر مربع  با ارتفاع 4متر  و پیلوت بمساحت 31.29 متر مربع و 

طبقات اول و دوم بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی می باشد داراي کنسول سمت 
شارع  بسطح 2.94 متر مربع از طبقه اول از ارتفاع 4متر  زیربناي طبقه اول 81.44 متر مربع 
و زیربناي طبقه دوم به کسر حفره راه پله داخلی 79.14 متر مربع با مجموع زیربناي 239.09 
متر مربع که تاریخ شروع عملیات ساختمانی 1394/09/11 می باشد که عملیات ساختمانی در 

حد سفت کاري می باشد   الزم به توضییح است ملک فوق داراي گزارش غیابی و تصمیم 
کمیسیون مبنی بر ارائه مدارك و مستندات جهت گزارش اصالحی میباشد جهت مشخص 
شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد جهت 

گزارش  مساحت زیربنا و تخلف ملک  نیاز به ارائه نقشه برداري و پالن معما ري وضع موجود 
 می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/10/06 ملک فوق بسطح 2.13 متر مربع بصورت ****
پخ در تعریض کوچه هاي 6متري حد شمال و 10 متري حد غرب قرار دارد و موارد خالف 

 بشرح ذیل میباشد
در همکف بسطح 30.74 متر مربع داخل تراکم وبسطح  47.77 متر مربع بصورت احداث  -1 

تجاري خارج تراکم می باشد
در طبقه اول بسطح 45.64 متر مربع داخل تراکم و بسطح 35.80 متر مربع خارج تراکم  -2
می باشد (که از این مقدار  2.94 متر مربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز سمت شارع  

خارج تراکم می باشد )
طبقه دوم  بسطح 81.44 متر مربع بصورت احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز و خارج  -3
تراکم می باشد (که از این مقدار  2.94 متر مربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز سمت 

شارع  خارج تراکم می باشد )
طبقه سوم بسطح 81.44 متر مربع بصورت دومین طبقه مازاد بر طبقات مجاز می باشد  -3

که بسطح 70.83 متر مربع بصورت تراس رو باز (بام تهرانی ) و مابقی بصورت راه پله 
 دسترسی به بام می باشد الزم به توضییح است برابر ضوابط نمی تواند بام تهرانی اجرا نماید

 تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-4
با توجه به تصمیم کمیسیون و اعاده پرونده به منطقه جهت سال وقوع تخلف وگواهی   
استحکام برابرنظریه کارشناس رسمی داد گستري سال وقوع تخلف 1394 می باشد  و 

باتوجه به پیشرفت عملیات و آجرچینی و اجراي بام تهرانی  گزارش به روز رسانی شده است 
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  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
مقدار عقب نشینی 2.13 متر مربع از اعیان هر طبقه بر روي پخ سطح اشغال %100  *****
میباشد سابقه تصمیم کمیسیون ماده صد شعبه پنجم بشماره  R112 کاربري ملک مسکونی

 1/98/29775 مورخ 1398/03/18 دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
1,036,627,200(یک میلیارد و  سی و  شش میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار 

و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 137.12 �2.25
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/06 1/99/34269 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور  ك 
وحدت

1-1-10338-122-1-0-0 16
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 513 مورخ 
97/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی  
کالً با زیر بناي 427.50 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

سربندي و آجرچینی طبقات می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله 
:داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز71.28% ---------- مورد استفاده 85.47 -
اضافه بنا در همکف به سطح 21.86 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی  بسطح 47.85 مترمربع  که حد نصاب یک واحد  -
. مسکونی را ندارد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 65.58  مترمربع ( هر طبقه  21.86 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 1.83  -
 . مترمربع (هر طبقه 0.61 مترمربع )عرض راه پله موجود 1.10متر است

با توجه به اینکه طبق ضوابط افزایش واحد محسوب نمی گردد رعایت 3 باب پارکینگ  -
 . براي سه واحد مسکونی می گردد

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 4.50 مترمربع -
.رعایت فضاي  باز نمی گردد -

 . در صورت اجراي فضاي سبز در دو متر حیاط خلوت رعایت فضاي سبز می گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

ارتفاع فعلی پیلوت با توجه به عدم کفسازي 3 متر است که مالک ملزم به رعایت ارتفاع  -
 . مجاز پیلوت در زمان تکمیل می باشد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,065,168,000(یک میلیارد و  شصت و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت هزار 
) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 128.52 �2.5
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/09 1/99/34270 تجدید 
نظر

خ صفاري   
مویدي(بن 
بست 3)

1-2-10049-45-1-0-0 17

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,662,091,200(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  دو 
میلیون و  نود و  یک هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 164.89 �3
�
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/504 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 687.84 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.9 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 105.12 مترمربع ( هر طبقه 35.04 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 164.89  -
مترمربع

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.40 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -
سوم جمعاً به سطح 2.1 متر مربع ( هر طبقه 0.7 متر مربع )

ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا  1.30 متر متغیر می 
.باشد

.زیر شیروانی به سطح 14.28 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می 

.باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  65% ...................... مورد استفاده 78.53
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و از 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 23.55 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 

هر طبقه به مساحت 39.99 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 
2.04 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,870,344,000(یک 
میلیارد و  هشتصد و  هفتاد میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 185.55 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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1399/02/10 1/99/34276 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  

گلستان3

1-1-10062-23-1-0-0 18

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/337مورخ 
97/11/15 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد 

.،مسکونی و بازیربناي 1153.55 مترمربع میباشد
عملیات ساختمان اتمام اسکلت بوده که  حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
سطح اشغال استفاده درزمان پروانه  بکسر راه پله وآسانسور بمقدار 49.89 

درصد----سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله وآسانسور بمقدار 60.37درصد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 23.55 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 39.99  مترمربع که جمعآ بسطح 159.96 مترمربع -
کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفدي در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/51 مترمربع *

که جمعآ بسطح 2.04 مترمربع
.رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
الزم بذکراست تاکنون انباري زیرشیروانی و ادامه راه پله به بام برابر پروانه صادره تاکنون 

.اجرا نشده است
..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی رادارند

/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 211,060,800(دویست و  یازده میلیون و  شصت 
هزار و  هشتصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 53.21 �3
�

960000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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1399/02/06 1/99/34278 تجدید 
نظر

گلسار 192  
پنجم - 
نیلوفر 3

1-1-10296-88-1-0-0 19

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 154مورخ 96/10/21 بصورت سه طبقه روي 
پیلوت با زیربناي 622.44مترمربع ودو واحد مسکونی ,و عدم خالفی بشماره 328726 مورخ 

..97/02/22بصورت 3طبقه روي پیلوت با زیربناي 622.44 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درحد نازك کاري بوده و براساس نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش و 

:کاهش زیربنا بشرح ذیل میباشد
سطح اشغال مجاز در زمان پروانه 54.99 درصد --- سطح اشغال اجرا شده  55.51 درصد

 کاهش زیربنا در همکف بسطح 0/49 مترمربع -1
کاهش زیربنا در طبقات 1-3  هرکدام بسطح 0/49 مترمربع که جمعا بسطح 1/47  -2

مترمربع
تبدیل دوباب انباري به یکباب انباري در زیرشیروانی بسطح 52.18 مترمربع که داراي  -3

توسعه بناي انباري بسطح 42.18 مترمربع
توسعه انباري در همکف (مازاد 5 مترمربع) بمقدار 3 مترمربع -4

ضمنا عرض حیاط خلوت در حد شمالی تغییر یافته که قسمتی در حد شرقی از 2.96 متر  -5
به 2.35 متر کاهش و قسمتی در حد غربی از 2.96 متر به طول 3.20 متر افزایش یافته که 
درکل افزایش بنایی در همکف وطبقات صورت نگرفته است...ودر حد جنوبی هم راستا با 

 ..ملک مجاور میباشد
کاهش راه پله وافزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 1.71مترمربع-6

کاهش راه پله وافزودن به فضاي مفید درطبقات 1و3 هرکدام  بسطح 2.06 مترمربع جمعا  -7
 بسطح 4.12 مترمربع

کاهش راه پله وافزودن به فضاي مفید درطبقه دوم  بسطح 2.20مترمربع-8
..مراتب جهت صدور  دستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با عنایت به اینکه در پرونده قبلی، وجود سوئیت در طبقه همکف در جدول مشخصات 
کاربري موجود درج گردیده لکن مورد راي قرار نگرفته لذا با توجه به مفاد راي شماره 

1/97/20057 مورخ 97/03/29 و تعیین ضریب یک براي تخلفات خارج از تراکم در 
راي مذکور، از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 177,940,000
(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.4 �1
�

3100000  , 1393 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/02/06 1/99/34282 تجدید 
نظر

سعدي   
بهار اول
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 104.42 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد مسکونی ( سوئیت در 
همکف ) با زیربناي کل 382.48 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید داراي 1 طبقه مازاد 
می باشد. الزم به توضیح است از بابت احداث بنا در همکف به سطح حدود 110 مترمربع در 
مرحله ستونهاي همکف داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت 

جریمه نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
:و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 191.24 مترمربع (هر طبقه 95.62 مترمربع )  -
( )( 53.47 در حد تراکم و 42.15  خارج تراکم

 احداث 1 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به سطح 95.62 مترمربع -
.ضمناً داراي 3 واحد کسري پارکینگ می باشد

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/03/05 و نامه اداره راه و شهرسازي مورخ 
.1396/07/22 فاقد عقب نشینی می باشد

.از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
*********************************************************

******************
الزم به ذکر است از بابت تبدیل پیلوت به سوئیت به سطح 57.4 مترمربع فاقد گزارش و راي 

.می باشد
ضمناً از بابت 110 مترمربع احداث بنا در همکف داراي سوابق پرداختی بوده و با توجه به 

اینکه متراژ دقیق همکف 95.62 مترمربع می باشد، در نتیجه مالک به سطح 14.38 مترمربع 
.اضافه پرداخت نموده است

.مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ،  با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

379,008,000(سیصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد.  

جریمه 56.4 �2
�
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سعدي  پور  
نقاشیان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  151 
مورخ98/16/16به صورت 3 طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل538.40 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 70 درصد---- سطح اشغال اجرا -

.شده 79.04درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 6.39 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  15.49 مترمربع که جمعآ بسطح  46.47 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0.48 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1.44مترمربع
 عرض راه پله  2.80متر-

 افزایش در زیرشیروانی انباري بسطح 2.10  مترمربع-
کاهش راه پله در زیرشیروانی بسطح 5.14 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
با توجه به جانمایی پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد که درهنگام پایانکار امتحان -

..عملی الزامی و نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

447,950,000(چهارصد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار ) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.  

جریمه 57.8 �2.5
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/09 1/99/34284 تجدید 
نظر

بلوار 
شهداي 
گمنام 
-کوچه 

بهار-خیابان 
66-فرعی 
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1-2-10145-717-1-0-0 22

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  399 مورخه 
97/12/15   می باشد که بصورت  2  طبقه بازیرشیروانی روي پیلوت   در  2   واحد مسکونی 

 بازیربناي کل350/1  مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وتا این مرحله برابر نقشه برداري 

: ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح   19/1  مترمربع  -1

 افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح 38/2  مترمربع ( هرطبقه 19/1  مترمربع ) -2
 . باتوجه به افزایش بناي مذکور بسطح 16/28  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند -3

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 0/5  مترمربع مازاد  -4
 . برتراکم

ضمناs درزیرشیروانی بسطح 11/44  مترمربع کاهش بنا دارند . رعایت دو واحد پارکینگ 
گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

 .  
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات بااعمال  ضریب سه (3)برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 3,241,612,800(سه میلیارد و  دویست و  چهل و  یک میلیون و 

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

جریمه 329.46 �3
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/02/01 1/99/34286 تجدید 
نظر

رشتیان 
رشتیان امام 

 شقایق

1-2-10088-302-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/491 مورخ 1397/12/27 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاs با 
.زیربناي 1192/20 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بمساحت 60/09 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 203/44 متر مربع (هر طبقه 50/86 متر مربع)-2
توسعه زیرشیروانی بمساحت 20/33 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 11/02 متر مربع -3

 -توسعه راهرو بمساحت 9/31 متر مربع)
تبدیل آفتابگیر در طبقات بمساحت 45/60 متر مربع (هر طبقه 11/40 متر مربع) به بناي -4

مفید
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 81/28
حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و فضاي سبز تاکنون اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز 

.لحاظ نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

23

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري 
مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد 

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم، هر طبقه به مساحت 1.57 
مترمربع، اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 13.61 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي و 

تقلیل جریمه از ضریب  3 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
108,158,400(یکصد و  هشت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 21.46 �1.5
�
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گلسار -  
 نیلوفر  96
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 736 مورخ 1391/12/28 و اصالح 
پروانه بشماره 187053 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 659/17 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 

.کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 7/85 متر مربع (هر طبقه 1/57 متر مربع)-1
اضافه بنا در طبقه پنجم با احتساب حفره بمساحت 13/61 متر مربع-2

توضیح اینکه قسمتی از زیربناي طبقه پنجم بمساحت 32/24 متر مربع بصورت تراس غیر 
.مسقف اختصاصی میباشد

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده است.)
.ضمناs اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
همچنین وضع موجود فاقد راه پله به بام بوده و در پروانه صادره نیز راه پله به بام لحاظ 

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)

24

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 3,306,441,600(سه میلیارد و  سیصد و  شش 
میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 328.02 �3
�

3360000  , 1397 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

1399/02/06 1/99/34289 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

هاله

1-2-10080-17-1-0-0 25
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 1/96/261 مورخ 1396/12/28 و پس از آن داراي اصالح پروانه به شماره 329590 

مورخ 1397/10/02 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1535.5 
مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه 

:دوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 78.2 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 166.4 مترمربع ( هر طبقه 83.2 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.83 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 5.66 متر مربع ( هر طبقه 2.83 
متر مربع )

داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/12/25 مبنی بر جریمه نقدي بوده و 
.اجراي حکم نموده است

*******************************************
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي  

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.42 مترمربع ( هر طبقه 0.21 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقات سوم تا پنجم جمعاً به سطح 250.23 مترمربع ( هر طبقه 83.41  -

مترمربع )
تبدیل قسمتی از تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 32.10  -

مترمربع ( هر طبقه 6.42 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و -

دوم هرکدام به سطح 0.47 مترمربع و در طبقات سوم تا پنجم هرکدام به سطح 3.30 متر 
مربع ( جمع طبقات به سطح 10.84 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
توسعه زیر شیروانی به میزان 5.99 مترمربع -

با توجه به احداث 10 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 27.76  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز  رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  50% ...................... سطح اشغال مورد استفاده 81.12
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.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 257,424,000(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  
بیست و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 27.68 �3
�

3100000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
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نظر

گلسار 122  
بهار

1-1-10391-68-1-0-0 26

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان  تعرفه شده داراي پروانه توسعه بنا در دو مرحله که مرحله اول به شماره 204 
مورخ 1394/11/04 و با مساحت 17.70 مترمربع در طبقه اول صادر گردیده و مرحله دوم 

داراي پروانه توسعه بنا به شماره 10 مورخ 1395/04/27 و با مساحت 40.05 مترمربع در طبقه 
اول می باشد. در مرحله نازك کاري داراي گواهی عدم خالف به شماره 317574 مورخ 

97/1/29 می باشد. عملیات به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي مغایرت 
:ها به شرح زیر می باشد

توسعه بنا در همکف بسطح 11.75 متر مربع ضمناً سطح اشغال پروانه 80 درصد بوده که  -1
.مورد استفاده 90 درصد می باشد

تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح  13.39 متر مربع -2
اضافه بنا در نیم طبقه بسطح 1.02 متر مربع -3
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 1.52 متر مربع -4

درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. ( چک لیست کنترل 
شد)

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، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,435,630,400(دو میلیارد 
و  چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال عیناً تأیید 

می گردد.

جریمه 241.63 �3
�
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نظر

پل  
چمارسرا ك 

شهید 
محمد 
 شیرین

1-2-10387-7-1-0-0 27

در خصوص افزایش تعداد واحد، راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف �0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/516 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 624.15 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.09 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 26.09 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 48.64 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 71.09 مترمربع -

.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 26.9 مترمربع کاهش یافته است
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.92 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.افزایش تعداد واحد از 4 به 6 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است
داراي تغییر جانمایی در همکف و طبقات جمعاً به سطح 68.80 مترمربع ( هر طبقه 17.20  -

.مترمربع ) می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 71.49% ......................سطح اشغال مورد استفاده 83.10
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

27

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

715,209,600(هفتصد و  پانزده میلیون و  دویست و  نه هزار و  ششصد) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.  

جریمه 106.43 �2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/389  مورخ 1396/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 545.24 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.17 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 78.51 مترمربع ( هر طبقه 26.17 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.23 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.23 متر مربع ( هر طبقه 0.41 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.15 متر تا 1.20 متر متغیر می 

.باشد
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.29 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف با احتساب راه پله 64.27% ...................... سطح اشغال 

%استفاده شده  77.12
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

28

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 1,993,017,600(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  سه میلیون و  
هفده هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد 
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عیناً تأیید می گردد.
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/142مورخ 98/06/11 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 543.85 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده ضمن اجرا به صورت پوشش کامل عرصه بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 39.28 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 157.12 مترمربع (هر طبقه 39.28 مترمربع)-2
به سطح 1.32مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.46 مترمربع

.افزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد که تا این مرحله تامین پارکینگ می گردد
.سطح اشغال مجاز پروانه 70.38 درصد و سطح اشغال موجود 98.60 درصد میباشد 

داراي کسري فضاي باز به سطح 62.06 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 13.72مترمربع 
.میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

29

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب سه (3) برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 1,160,827,200(یک میلیارد و  یکصد و  شصت میلیون و  
هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.
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1399/03/13تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/412 مورخ 1397/12/18 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاs با 
.زیربناي 1013/56 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 22/83 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 62/72 متر مربع (هر طبقه 15/68 متر مربع)-2
 احداث طبقه پنجم بمساحت 200/47 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 16/14 متر مربع (راه پله و راهرو بمیزان 0/05 متر -4
مربع کاهش یافته)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 9 واحد-5
تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-6

.توضیح اینکه تعداد 10 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که 9 واحد پارکینگ تأمین میگردد
(طبق ضوابط واحد مسکونی طبقه پنجم (بیش از 180 متر مربع) 2 واحد پارکینگ نیاز داشته 

که یکواحد تأمین میگردد.)
همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(در پروانه صادره پارك حاشیه اي تأمین گردیده و وضع موجود نیز رعایت میگردد.)

%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 72/79
بمساحت 42/22 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و طبق نقشه اصالحی بمساحت 21/92

. متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

30

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 845,107,200(هشتصد و  چهل و  پنج میلیون و  

یکصد و  هفت هزار و  دویست)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 83.84 �3
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09:22زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/209 مورخ 1397/07/19به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 483.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اتمام اسکلت و شروع سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.4 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 49.95 مترمربع ( هر طبقه 16.65 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 99.42 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.71 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.78 متر مربع ( هر طبقه 4.26

 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1 متر تا 1.30 متر متغیر می باشد

.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 35.85 مترمربع کاهش یافته است
.با توجه به افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد

عدم رعایت حیاط خلوت به سطح 6 مترمربع که با توجه به مثلثی بودن حیاط در زمان پروانه 
مقدار آن بین 0 تا 3 متر متغیر بوده و حالیه به دلیل اضافه بناي احداثی بین 0 تا 2 متر متغیر 

.می باشد و در این حد فاقد نورگیر می باشد
به سطح 36.12  مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 32.4 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
%سطح اشغال مجاز 70% ...................... مورد استفاده 81.66

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

31

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 9.79 مترمربع، اضافه بنا در طبقات 
اول تا سوم  به مساحت 29.37مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
در  به مساحت 26.88 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 443,788,800(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 66.04 �2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 یک طبقه مازاد به مساحت 150.29 متر مربع و با توجه به گواهی 

استحکام بنا به شماره 6712 مورخ 99.1.27 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,514,923,200(یک میلیارد و  پانصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  

سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.29 �3
�

3360000  , 1398 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/02/06 1/99/34335 بدوي بلوار  
شهداي 

گمنام بن 
بست10

متري سهیل

1-2-10147-36-1-0-0 32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  301 مورخ 
97/10/09به صورت 3 طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 638.15 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سقف طبقه چهارم  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج 

:از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله مقدار 55 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله  بمقدار  61.98 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 9.79 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه همکف بسطح 4.86 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 9.79 مترمربع که جمعآ بسطح  29.37 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  7.34 مترمربع که -

جمعآ بسطح 22.02 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 150.29 مترمربع-

 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بمقدار 22.17 مترمربع-
 عرض راه پله مینگین 3/20 متر-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
...رعایت پارکینگ میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 طبقه چهارم به مساحت 225.69 متر مربع و طبقه پنجم به 

مساحت 225.69 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد و با توجه به 
گواهی استحکام بنا به شماره 224690مورخ 98.12.5 مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 4,549,910,400(چهار میلیارد و  پانصد و  چهل و  نه میلیون و  نهصد و  ده هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 451.38 �3
�

3360000  , 1397 º¯Y�e��]�{Y�Z»�Ä¬^� 1399/02/06 1/99/34338 بدوي 20متري  
  گاز

1-1-10437-57-1-0-0 33

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در  زیرزمین به مساحت 36.87 متر مربع و در همکف به 
مساحت 49.80 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 36.87 

مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات  به 
مساحت 14.29 مترمربع  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,777,188,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  هفت 

میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 211.57 �2.5
�

3360000  , 1397 �Ä]�Ä¸a�ÃY���Y�Êf¼�«�¶Ë|^e
�Á�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]�Ë��t��
Ê¿Â°�»�t����ËY�§Y

شهرداري کالنشهر رشت
É�Z¼ »�Á�É�Z��Æ��d¿ÁZ »
|��Ã{Z»�½ÂÌ�Ì¼¯�Ä¿Zy�Ì]{

ZÆË�Y{�Æ��½Â¿Z«

1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 264 مورخ 
96/12/28به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  با زیربناي کل 1054.80

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 55 درصد---- سطح اشغال اجرا -

.شده   76.12درصد میباشد
افزایش بنا در زیرزمین به سطح  36.87 مترمربع-

افزایش بنا در همکف به سطح 49.80 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  36.87 مترمربع که جمعآ بسطح  110.61 مترمربع-
احداث دو طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 225.69 مترمربع طبقه پنجم  بسطح 225.69 -

مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در زیرزمین بسطح  0/66مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 2.11 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  3.84 مترمربع که -

جمعآ بسطح 11.52 مترمربع
کاهش در زیرشیروانی بمقدار 36 /40مترمربع-

عرض راه پله 2.46 متر-
 کاهش تعداد واحد مسکونی از 5 به 4واحد-
 افزایش ارتفاع پیلوت از 2/40 متر به 3 متر-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها  وتعداد واحد مسکونی رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

33
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 1 رشت مبنی بر 
احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 26.16  مترمربع، به منظور 

بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 228759 مورخ 

1398.12.14  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي 
احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 7.455.600.000  ریال، به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1,491,120,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  یک میلیون و  یکصد 

و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 26.16 �0
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/02/09 1/99/34350 بدوي طالقانی  
صفاري دوم 

نبش ك 
نکیسا

1-2-10057-39-1-0-0 34

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 طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 3,678,393,600(سه میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  هشت 

میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 364.92 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  97مورخ 
98/04/26به صورت 3طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل 658.48

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 70.67 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  88.75 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  39.43 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  39.43 مترمربع که جمعآ بسطح   118.29 -
مترمربع

احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 193.55 مترمربع-
 افزایش در زیرشیروانی بمقدار 13.65 مترمربع-

تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري (یکباب مغازه) بسطح 26.16 مترمربع (بارتفاع 2.40متر)-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

با توجه به عدم تکمیل پیلوت در هنگام پایانکار و آماده سازي پیلوت با امتحان عملی -
..رعایت پارکینگ قابل به کنترل نهایی خواهد شد..حالیه رعایت پارکینگ میگردد

..مشمول نما ومنظر میگردد-
عدم رعایت عرض حیاط خلوت و احداث راه پله در حدغربی ملک  و فاقد نور گیري به -

 ملک همسایه
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

34

برابر بند 19صورتجلسه 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  137,035,500(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  سی 

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

جریمه 88.41 �0.5
�

3100000  , 1397 Ä¿YÁ�a��Á|��½Z»��ÊËZ��Y�º¯Y�e 1399/02/08 1/99/34357 بدوي پل پستک  
سمت 

چپ-20 
 متري گاز

1-1-10539-31-1-0-0 35
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 136492 مورخ 98/8/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 20.860.000.000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,172,000,000(چهار میلیارد و  

یکصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 198.76 �0
�

3100000  , 1397 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/02/08 1/99/34357 بدوي پل پستک  
سمت 

چپ-20 
 متري گاز

1-1-10539-31-1-0-0 35

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 
194,757,500(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) 

 ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 25.13 �2.5
�

3100000  , 1397 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

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 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100 �2
�

3100000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 376 مورخ 
92/12/05 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  کالً 

با زیر بناي  477/03 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث یک واحد تجاري مشتمل بر بالکن سراسري  نموده ، 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي 

:ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 10.45مترمربع -

 تبدیل کل همکف از مسکونی به تجاري بسطح 99.38مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح  14.68 مترمربع -

 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري بسطح 99.38 مترمربع -
. تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -

. ارتفاع مغازه 7.80 متر می باشد -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  88.41 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
ضمنا در پروانه صادره حد شمال متصل به خیابان 20 متري بوده که با توجه به احداث پارك 

. در این حد فاقد بر می باشد و سند نیز به همین صورت اصالح گردیده است
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

35

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 1537 مورخ 99/1/14  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 52/429/720/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها 
، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,485,944,000(ده میلیارد و  

چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 200.43 �0
�

3100000  , 1398 �Ân»�½Á|]�Ã�Z¤»�gY|uY 1399/02/08 1/99/34381 بدوي بلوار  
دیلمان - 
نبش میر 

 ابوالقاسمی

1-1-10275-1-1-0-0 36

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 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100 �2
�

3100000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�»

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی تجاري - 
مسکونی به شماره 1/97/453 مورخ 1397/12/25 و بصورت یک  طبقه مسکونی  بر روي سه 
باب مغازه  و به مساحت کلی 217.22 مترمربع صادر شده که حالیه با توجه به نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
. احداث یک باب مغازه در همکف  به مساحت 24.35 مترمربع-1

. توسعه تجاري سه  باب مغازه به مساحت 51.21 مترمربع-2
 احداث بالکن تجاري به مساحت 22.54 -3

. تبدیل واحد مسکونی  طبقه اول به سه باب بالکن تجاري  به مساحت 102.33 مترمربع -4
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه حالیه داراي 4 

.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 80 درصد  و سطح اشغال موجود صد در صد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

36

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-5271 مورخ 99/01/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به 
مبلغ 195007000000ریال 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 39,001,400,000(سی و  نه میلیارد و  یک میلیون و  چهارصد هزار ) 
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 391.56 �0
�

3360000  , 1398 �Ân»�½Á|]�ÉZÀ]�gY|uY 1399/02/08 1/99/34384 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-29-1-0-0 37

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 سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ8,704,886,400(هشت میلیارد 
و  هفتصد و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 863.58 �3
�

3360000  , 1398 ��{�º¯Y�e�]�{Y�Z»�Ê¿Â°�»�ÉZÀ]
Ä�Â]�»�É�]�Z¯

شهرداري کالنشهر رشت
É�Z¼ »�Á�É�Z��Æ��d¿ÁZ »
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1399/03/13تاریخ گزارش:

09:22زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون )ریال صادر می گردد.

جریمه 100 �2
�

3360000  , 1398 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/02/08 1/99/34384 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-29-1-0-0 37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/275 مورخ 1397/09/17 به صورت 6.5 طبقه در 12 واحد 
مسکونی با زیرزمین به همراه یک باب مغازه به سطح 24 مترمربع با زیر بناي کل 2461.8 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 163.59 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 163.59 مترمربع -

توسعه مغازه اول به صورت تبدیل پیلوت به سطح 177.77 مترمربع -
احداث یک باب مغازه دیگر به سطح 200 مترمربع -

احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 13.79 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا ششم جمعاً به سطح 536.4 مترمربع ( هر طبقه 89.4 مترمربع ) -

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
الزم به توضیح است عرض رمپ پارکینگ برابر ضوابط 3.5 متر می باشد که حدود 3 متر 

اجرا گردیده و در صورت عدم تایید آن کل پارکینگهاي موجود حذف می گردند و در صورت 
.تایید داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 50% ...................... سطح اشغال استفاده شده 77.92

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 

5047 مورخ99/01/24 معادل 76,551,200(هفتاد و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  
یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 103.87 �0
�

303750  , 1385 �Ân»�½Á|]�ÉZÀ]�gY|uY 1399/02/08 1/99/34385 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار ولی 
عصر 

خانجانی

1-1-10720-3-1-0-0 38

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 30,375,000(سی میلیون و  
سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50 �2
�

303750  , 1385 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/02/08 1/99/34385 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار ولی 
عصر 

خانجانی

1-1-10720-3-1-0-0 38

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی طبق نقشه برداري 
بمساحت 173/98 متر مربع مشتمل بر 2 واحد تجاري مجموعاs با زیربناي 103/87 متر مربع 

با قدمت حدود 12 سال (تاریخ نصب کنتوربرق 1385) با فعالیت تودوزي اتومبیل و بدون 
 مجوز احداث گردیده

.سطح اشغال 59/70% و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
همچنین طبق خظ پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 1397/03/01 بمساحت حدوداs 80/45 متر 
مربع از کل ملک در تعریض معبر 8 متري حد شمال قرار دارد.(حدوداs 55/53 متر مربع از 

اعیان)
.حالیه متقاضی با توجه به اخطاریه شهرداري درخواست کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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 840,000,000(هشتصد و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125 �2
�

3360000  , 1397 ²ÀÌ¯�Za�É��¯�duZ�» 1399/02/08 1/99/34388 بدوي خیابان 
استاد معین 
- روبروي 
کوچه 16

1-1-10114-61-1-0-0 39

در خصوص عدم رعایت ضوابط آتشنشانی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات خویش عمل نماید.

ردتخلف �0
�

3360000 �ÊÀ¼ËY��]YÂ��dËZ���¹|�
½Z¼fyZ�

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-202567 مورخ 98/11/02 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به 
مبلغ 25989700000 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 5,197,940,000(پنج میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  

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

جریمه 249.12 �0
�

3360000  , 1397 É�Zne�ÉZÀ]�Ä �Âe

شهرداري کالنشهر رشت
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان  تجاري در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 1حداث بنا 
تجاري - مسکونی  مرحله اول به شماره  49  مورخ 1396/06/02 و  بصورت 3  طبقه  بر روي 
یکباب  مغازه بالکن دار در یک واحد مسکونی به انضمام زیر زمین و به مساحت کلی267.89

.   مترمربع صادر گردیده است
از بابت تخلفات در مرحله ستون هاي طبقه همکف به مساحت 31.26 مترمربع داراي راي 
کمیسیون تجدید نظر ماده صد  به شماره 1/96/22620 مورخ 1396/11/10 مبنی بر صدور 

. جریمه می باشد
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و در مرحله نازك کاري با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
. توسعه مغازه در همکف به مساحت 19.08 مترمربع -1
. احداث یکباب مغازه به مساحت 31.47 مترمربع -2

تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به آسانسور تجاري در همکف به مساحت 3.13  -3
. مترمربع

. توسعه بالکن تجاري به سطح 7.90 مترمربع -4
حذف انباري و قسمتی از راه پله و آسانسور مسکونی و متعاقب آن احداث بالکن تجاري  -5

. به مساحت 9.68 مترمربع
تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به راه پله و آسانسور تجاري  در طبقه نیم طبقه  به  -6

. مساحت 9.28 مترمربع
. تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول  به مساحت 26.85 مترمربع -7

. توسعه تجاري در طبقه اول به مساحت 45.36 مترمربع -8
تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به راه پله و آسانسور تجاري در طبقه اول به مساحت  -9

. 12.08 مترمربع
. تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه دوم به مساحت 26.85 مترمربع -10

. توسعه تجاري در طبقه دوم به مساحت 54.31 مترمربع -11
تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به  آسانسور تجاري در طبقه دوم  به مساحت 3.13   -12

. مترمربع
با توجه به پرداخت یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي  -13

.5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.راه پله دسترسی به بام تا این لحظه اجراء نگردیده است

سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 80 در صد  ،  سطح اشغال مورد استفاده در زمان 
.پروانه 64.68 درصد و سطح اشغال موجود 100 درصد می باشد
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به اینکه متراژ تخلف  در راي تجدیدنظر شماره 1.98.33608 مورخ 

1398.12.26 صادر شده از این شعبه به مقدار 241.41 متر مربع ذکر شده است  ولی با 
بررسی راي بدوي شماره 1.98.32131 مورخ 1398.10.08 صادره از شعبه 2 کمیسیون 

مالحظه  گردید که متراژ  طبقه اول  60.45 متر مربع میباشد و ایضاs با مالحظه در راي 
دستنویس این شعبه در مرحله تجدیدنظر معلوم میگردد که در مرحله تایپ راي 
تجدید نظر این شعبه به علت سهو قلم متراژ تخلف 241.41مترمربع ذکر شده در 

حالیکه متراژصحیح تخلف ارتکابی 60.45 مترمربع می باشد که بدین وسیله اصالح 
می گردد. همچنین با توجه به اینکه در خصوص طبقه همکف آپارتمان یاد شده به 

موجب راي 1.98.32025 مورخ 1398.07.13صادر شده از شعبه 5 کمیسیون ماده صد 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 صادر شده است ، لذا با عنایت به 

مستندات موجود در پرونده و لحاظ راي پیشین یاد شده ، این کمیسیون متراژ تخلف 
را 60.45 مترمربع و مبلغ جریمه را 609,336,000(ششصد و  نه میلیون و  سیصد و  
سی و  شش هزار )  ریال اصالح و اعالم می نماید.بدیهی است در خصوص تخلفات 

انجام شده در طبقات دیگر ، با طرح موضوع درکمیسیون قابل رسیدگی و صدور راي 
می باشد.

جریمه 241.41 �3
�

3360000  , 1398 �Zn»��Ì£�¶Ë|^e 1399/02/09 1/99/34418 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

0-0-1-11-10141-1-1  گلسار178  40
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماs مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/332 مورخ 1397/11/11 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1373/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون طبق سوم 
.میباشد

توضیح اینکه قبالs بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 60/45 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
تجدید نظر بشماره 1/98/32025 مورخ 1398/07/13 و متعاقب آن گواهی عدم خالف 

.بشماره 348123 مورخ 1398/07/25 دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 196/50 متر مربع (هر طبقه 65/50 متر مربع )-1
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 3.2.1  بمساحت 7/41 متر مربع (هر -2

طبقه  2/47 متر مربع)
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 3.2.1  بمساحت 37/50 متر مربع (هر طبقه -3

12/50 متر مربع )
%سطح اشغال مجاز 60% - سطح اشغال موجود 77/69

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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